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De MR van de Cocon bestaat uit 6 leden (3 personeelsgeleding en 3 ouder 
geleding). Te weten: Ellie van Dorst (voorzitter), Ruud Oerlemans, Yvonne Damen, Cora 

Smits, Rolf Jeuringa en Andre Verhoof. Bekend is dat Rolf Jeuringa aan het eind van het 
schooljaar stopt als MR lid. 
 
Na het afscheid van de vorige voorzitter (Inneke Andries) zijn we dit schooljaar begonnen Ellie als voorzitter. 
Echter heeft Ellie halverwege het jaar haar taak als voorzitter en MR lid neergelegd.  Het voorzitterschap is 
daarna overgenomen door Ruud. De plek van Ellie is daarmee vacant geweest en is niet opgevuld gedurende het 
schooljaar. 
 
 
Het schooljaar 2017/2018 is een productief jaar geweest voor de MR van de Cocon. Vele besluiten zijn gevallen 
en de relatie met het bestuur van de Cocon is goed te noemen. De MR heeft dit schooljaar 6 vergaderingen 
gehad en bij alle vergaderingen is Ingrid Voorn (directeur) aanwezig geweest. 
 
Punten waarover we Instemming verleend hebben: 

- Schoolgids 2017-2018 
- Inzet extra werkdruk gelden 
- 4 jarig schoolplan 
- Vergadermoment is verzet van de avond naar de middag 
- Formatieplan 2018-2019 
-  

 
Punten waarover advies gegeven is: 

- Meer jaren financieel beleidsplan (positief advies) 
- Vakantieplanning 2018-2019 
-  

 
 
De MR heeft onderzocht: 
De MR heeft een enquette gehouden onder leerlingen en leerkrachten betreffende de combinatiegroepen. De 
uitkomst hiervan is besproken in de MR en ter advies voorgelegd aan de directie. De Enquete is gebruikt als nul-
meting en zal binnen nu en 2 schooljaren nog eens herhaald worden om te kijken wat de groei is als het gaat om 
werken met combinatiegroepen. 
De MR heeft actief nieuwe leden geworven voor de plekken die vacant zijn. Dit is met succes afgerond en in 
2018-2019 kunnen we weer met 6 leden verder 
 
Verder besproken (informatief): 

- Zorgplan de Cocon 
- Ontwikkeling onderwijs 
- Verkeer rondom school 
- Jaarrekening Tangent/de Cocon 


