
Verslag MR-vergadering 13 mei 2019 

1. Welkom, Agenda aanvullen 

Yvonne geeft aan de komende week geen tijd te hebben de notulen te verzorgen. Cora 

notuleert.  

De volgende vergadering moet er gesproken worden over de ouderbijdrage. Ruud nodigt 

iemand van de OR uit om hierover na te denken.  

1a: Het IEP wordt toegevoegd aan de agenda en ook meteen hier besproken. Er zijn landelijk 

fouten gemaakt bij de uitslag. Voor de Cocon gaat het om twee leerlingen. Ingrid geeft aan 

dat wanneer het IEP hoger uitvalt dan het schooladvies er sowieso een herbeoordelling 

plaatsvindt door school. 

2. Notulen vorige vergadering 

Het rooster van instroom/doorstroom/uitstroom van de deelnemers van de ouderraad de 

komt weer terug bij punt 5. De studiedagen worden bij punt 8 besproken. Het verslag wordt 

goedgekeurd. 

André vraagt of kan worden gezien hoe vaak het verslag wordt geraadpleegd op de app. 

Inmiddels is bekend dat dit niet inzichtelijk kan worden gemaakt. 

3. Koers Tangent en Koersplan  

Tom en twee leerlingen zijn naar de avond geweest van Tangent, betreffende de 

toekomstvisie. Eén en ander is nog in ontwikkeling.  

Er wordt gesproken over wijzigen van de schooltijden van groep 3/4, gelijktrekken met de 

hogere groepen. Ingrid wil hierover van gedachten wisselen. De combinatie is met name in 

de eerste helft van het schooljaar lastig. Er wordt getwijfeld over het effect van de 

toevoeging van de vrijdagmiddag. Is de vrijdagmiddag extra effectieve leertijd? De Cocon 

heeft per leerling over de acht jaar meer lesuren gepland  dan verplicht om eventuele 

calamiteiten op te kunnen vangen. 

Op de eerste MR-vergadering van het volgend schooljaar komt dit terug. Ook wordt dan de 

optie vijf gelijke schooldagen besproken. 

4. Stemming Plein 013 

Plein 013 stemformulier is ingezonden.  

5. Rooster van aftreden 

Mabel gaat vertrekken. Ze heeft een stukje geschreven om nieuwe kandidaten te werven. Dit 

wordt geplaatst op de app. Hiermee is de verkiezingsronde voor de OG dit jaar geregeld. De 

PG moet worden opengesteld. Yvonne is wel herkiesbaar. Dit wordt in de weekmemo of 

aparte mail kenbaar gemaakt. 

André legt uit dat in de GMR elk jaar een verkiezingsronde is opgenomen. Elk jaar is iemand 

herkiesbaar dan wel wordt iemand vervangen.  

6. Jaarrekening Tangent/Cocon 

De begroting van Tangent is goedgekeurd. Deze is zichtbaar op de site van Tangent. De 

begroting van Cocon was al goedgekeurd. 

7. Vaststellen formatieplan 

Bij de begroting is gesproken over de kostenpost formatie. Ingrid is hier nog mee bezig. 

Cocon zit iets boven de begroting maar mét instemming van alle directeuren. 

In het werkverdelingsplan zijn door de leerkrachten andere keuzes gemaakt. Dit wordt 

besproken met het team. Er moet worden ingeleverd op ondersteuning. Op 17 juni wordt de 

uitkomst hiervan weer ingebracht in de MR. De OG geeft aan dat als de PG eerder kan 

beslissen zij hiertoe akkoord hebben. 



De Cocon groeit heel hard aan de onderkant. De Peuterspeelzaal zit nu intern en er wordt 

gekeken (middels enquete) naar VSO/BSO binnen de muren van de Cocon. 

8. Schoolgids 

Het IEP is aangepast in de schoolgids. Yvonne heeft wat taalkundige opmerkingen en Eline 

heeft een mail gezonden. Het BVL moet nog worden opgenomen. Na de aanpassingen wordt 

ie opnieuw toegestuurd aan de MR-leden. 

9. GMR 

André licht de highlights kort toe. 

Ouderenquete 

Helaas konden we niet aansluiten bij de enquete omdat, ondanks toezeggingen, een enquete 

is uitgezet zonder ons hierin te kennen. 

10. BVL 

Ruud is benoemd tot auditor. Hij audit andere scholen. 

Ruud wil graag deelnemen aan de Tilburgs aanpak. Dit wordt in het team besproken om het 

draagvlak bij de leerkrachten te checken. Sowieso doen we mee aan het Fluorfeest: een 

week die draait om zichtbaarheid in het verkeer. 

11. WVTTK 

André vraagt of er animo is om als MR slagvaardiger te zijn en een betere gesprekspartner. Er 

zijn diverse cursussen mogelijk. Hij zal zich hierop oriënteren en dit terugkoppelen. Alle 

deelnemers zijn vóór. 

Yvonne is zeer benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar de 

onderwijstijdverlenging. Ze wijst erop dat geen overhaaste beslissingen moeten worden 

genomen. 

Mabel neemt afscheid. De vergadering dankt haar voor haar inzet. 

Ruud sluit af. 


