Notulen MR-bijeenkomst 211104 IKC de Koperwiek
Aanwezig:
Afwezig :

Kim, José, Irene, Manon, Perry, Chantal, Marcel, Latifa, Jaer
Ankie, Kelly

Afspraak
Besluit
Agendapunt volgende vergadering
Extern communiceren
1. Opening
Kim heet iedereen welkom.
2. Notulen
De notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld en staan op de website.
Kim heeft met Leon afgesproken dat notulen niet meer vervangen worden, maar het hele jaar
blijven staan.
3. Post
● Ingekomen stukken: Er zijn 2 reacties gekomen op het verzoek tot ouderhulp bij de
oversteek aan de Waterhoenstraat. Er waren geen aanmeldingen bij.
● Uitgaande stukken: 4. Rondvraag
Kim: Is er behoefte aan een basis- of verdiepingscursus? De animo wordt gepeild en Kim
geeft het door.
Marcel vraagt om het agendapunt t.a.v. verkeer naar voren te halen op de agenda, zodat
José, namens de directie, nog aanwezig is.
5. Punten vanuit de directie
● Stand van zaken personele inzet/ontwikkelingen
Er is nog geen invulling gevonden voor de vacature voor de onderbouw, omdat er
geen kandidaten zijn. Op dit moment wordt de functie ingevuld door juf Dominique.
Het rond krijgen van de bezetting vergt dagelijks veel inzet van het management en
doet een groot beroep op de flexibiliteit van het personeel.
● Samenvatting opbrengst tevredenheidonderzoek
José heeft de samenvatting met de MR gedeeld. Ze vraagt of er vragen/opmerkingen
zijn. Marcel stelt dat de staafgrafieken mogelijk een wat negatiever beeld geven dan
er in de rest van het document geschetst wordt. José vraagt Leon of dit ook nog
anders vormgegeven kan worden. Perry vraagt hoe we staan t.o.v. de pestbeleving,
die toch ook 14x genoemd wordt. T.o.v. andere scholen wordt het op de Koperwiek
weinig genoemd. Dat neemt niet weg dat elk kind dat pestgedrag ervaart er één te
veel is! Verder zijn er geen noemenswaardige vragen of opmerkingen.
● Stand van zaken vernieuwbouw
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Er wordt momenteel volgens planning gebouwd en langzamerhand worden er
contouren zichtbaar van de vernieuwbouw.
Stand van zaken 10-14 onderzoek
De verwachting is dat het onderzoek nog in dit kalenderjaar (2021) afgerond gaat
worden. De MR heeft in 2020 toestemming gegeven om dit onderzoek te gaan doen.
Blijkt uit het onderzoek dat het goed is om 10-14 onderwijs te gaan organiseren, dan
komt dit onderwerp opnieuw (ter instemming) op de agenda van de MR. Perry geeft
José nog mee om informatie t.a.v. dit onderzoek separaat van andere onderwerpen
naar ouders te sturen.
Ontwikkelingen mr-reglementen
In 2021 is op stichtingsniveau het GMR-statuut opnieuw vastgesteld. Door de GMR
wordt op basis hiervan nog een actueel GMR-reglement en een up-to-date
MR-reglement voor alle scholen van Akkoord!-po opgesteld. Ons nieuwe
huishoudelijk reglement (2021, Koperwiekspecifiek) moet nog afgezet worden tegen
het GMR-reglement van 2017, zodat deze voor nu vastgesteld kan worden. Als het
nieuwe GMR-reglement klaar is, kan ons huishoudelijk reglement van een update
voorzien worden. Het huishoudelijk reglement komt in de volgende vergadering ter
instemming op de agenda.
De agenda van de MR-vergaderingen wordt voortaan 2 weken van tevoren met de
MR-leden gedeeld, zodat deze één week van tevoren reeds op de website geplaatst
kan worden.
Begroting 2022
De MR heeft adviesrecht m.b.t. dit punt. José presenteert de begroting voor 2022,
bestaande uit een exploitatiebegroting en een investeringsbegroting. De MR geeft
een positief advies over deze begroting.

6. Proef met autovrije straat bij basisscholen / verkeerssituatie locatie Waterhoen
Leden van de MR hebben vanuit de media vernomen dat er scholen zijn die
deelnemen aan deze proef. De directie van de Koperwiek was niet op de hoogte van
deze proef. Daarop heeft de directie dan ook contact opgenomen met de gemeente.
Dat heeft ertoe geleid dat de mogelijkheden m.b.t. deze proef voor de Koperwiek
verkend gaan worden. Dit heeft geen betrekking op de locatie Waterhoenstraat,
omdat dit slechts een tijdelijke locatie is.
Er zijn nog steeds zorgen bij MR-ouders en leerkrachten over de drukke
verkeerssituatie op de locatie Waterhoen. Vanuit de MR zal de betrokken ambtenaar
uitgenodigd worden op deze locatie om de zorgen te uiten. José deelt de
contactgegevens van de ambtenaar, Kim zal contact opnemen met de ambtenaar. Zij
koppelt vervolgens terug aan de rest van de MR.
7. Punten vanuit het MR-jaarplan
● Aantal leerling op de teldatum 01-10-2021: 530
● GMR
Er is tijdelijk invulling van het voorzitterschap. De GMR is ook op zoek naar nieuwe
ouders. Hiervoor volgen nog flyers.
Binnen Akkoord! staan nog 3 andere scholen op de rol om, net als de Koperwiek, ook
een integraal kindcentrum te worden. Dit zijn de Toermalijn, de Harlekijn en het
Maasveld.
8. Financiën
.-
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9. Punten overig
● Lief en Leed
De punten rondom Lief en Leed worden met de Mr gedeeld.
10. Inbreng volgende vergadering
● Het huishoudelijk reglement
● Verkeerssituatie?
11. Sluiting
Kim sluit de vergadering en bedankt iedereen voor diens inbreng.
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