Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van IKC De Koperwiek van het schooljaar
2018-2019. In dit jaarverslag worden zowel organisatorische als inhoudelijke zaken uiteengezet.

ORGANISATORISCH
Het afgelopen schooljaar is de Medezeggenschapsraad bij elkaar geweest voor vergaderingen op:
● 11-10-2018
● 10-12-2018
● 07-02-2019
● 11-04-2019
● 03-06-2019
Daarnaast zijn er tussentijdse overleggen geweest met verschillende afvaardigingen van de Mr en de
directie en de algemeen bestuurder (Peter Adriaans). Deze overleggen hadden betrekking op de
voortgang van de bouw van de gymzaal en de gebouwelijke situatie van het gebouw aan de locatie
Broekhofstraat.
De notulen van de vergaderingen zijn te lezen op de website van onze school
(http://www.koperwiek-akkoord-po.nl).

De Medezeggenschapsraad bestond het afgelopen jaar uit de volgende afgevaardigden:
Teamleden:
● Mart van Enckevort
● Manon Schoon
● Irene Hovens
● Jaer Nijssen
● Kim Wijnhoven
Ouderleden:
● Malika Addarrazi
● Monique Crommentuyn
● Dian van Moerkerk
● Petra van der Sterren
● Marcel Mullenders

(penningmeester)
(lief en leed)
(voorzitter en secretariaat)

(notulant)

Tijdens elke vergadering was José Vervoort (directeur) en Leon Peters (manager IKC) aanwezig.
Vanuit De Koperwiek was dit schooljaar geen deelname aan de Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad (Gmr) van de stichting Akkoord!.

De agenda van de Mr is opgebouwd volgens een vast sjabloon. De indeling van de agendapunten is
als volgt:
● Informatief
● Vaststellen
● Meningsvorming
● Besluitvorming PMR
(Personeelsgeleding Mr)
● Besluitvorming OMR
(Oudergeleding Mr)
● Ter uitvoering

INHOUDELIJK
Inhoudelijk zijn tijdens de vergaderingen onderstaande punten aan bod gekomen.
In dit jaarverslag worden deze items slechts kort benoemd. Voor specifieke details verwijzen wij naar
de notulen die per vergadering zijn gemaakt.

11-10-2018
De Mr neemt kennis van:
● De voortgang van de gymzaal en het gebouw aan de Broekhofstraat
● Een wijziging in het inzetplan
● De Arbowetgeving die een preventiemedewerker voorschrijft
● De voortgang van het project Gezonde en Veilige School (GVS)
De Mr stelt vast:
● Het jaarverslag van schooljaar 2016-2017
● Dat Leon Peters de preventiemedewerker van De Koperwiek wordt
● De indexering van de ouderbijdrage zoals die is in 2016-2017 is afgesproken
● Een verkiezingscommissie

10-12-2017
De Mr neemt kennis van:
● De voortgang van de gymzaal en het gebouw aan de Broekhofstraat
● Het document Meldcode voor De Koperwiek
● Het Digitaal Veiligheidsvolgsysteem DVVS (risico inventarisatie van de gebouwen)

07-02-2019
De Mr neemt kennis van:
● De voortgang van de gymzaal en het gebouw aan de Broekhofstraat
● De nieuwe cao
● Het tevredenheidsonderzoek
● De leerlingenaantallen en de formatie

26-03-2019
Een afvaardiging van de MR (Manon, Jaer en Kim) heeft een positief advies afgegeven aan Peter
Adriaans (Algemeen Bestuurder) over de huisvestingsovereenkomst, waarin schoolbesturen de
verantwoordelijkheid gaan krijgen over de renovatie van gebouwen.
Daarnaast is de noodzaak benadrukt tot renovatie van het gebouw aan de Broekhofstraat.

11-04-2019
De Mr neemt kennis van:
● De voortgang van de gymzaal en het gebouw aan de Broekhofstraat
● Knelpunten in de formatie besteding (De Mr heeft advies uitgebracht)
● Het feit dat de geleverde bidons in het kader van Gezonde en Veilige School niet voldoen
● Het feit dat de huidige bestuurder (Peter Adriaans) volgend jaar de stichting gaat verlaten
● Het feit dat De Koperwiek een JOGG-school gaat worden (Gezonde en Veilige School)
De Mr stelt vast:
● Dat op stichtingsniveau een nieuw Mr-reglement wordt geschreven en dat de Mr van De
Koperwiek momenteel geen actie hoeft te ondernemen
● Welke aftredende Mr-leden herkiesbaar zijn

03-06-2019
De Mr neemt kennis van:
● De voortgang van de gymzaal en het gebouw aan de Broekhofstraat
● De migratie van ons ICT-systeem
● De interne verhuizing van unit 2 en 4
● Het schoolplan

FINANCIEEL OVERZICHT 2018

FINANCIEEL OVERZICHT 2019

SLOTWOORD
Het afgelopen schooljaar heeft de Mr afscheid genomen van de ouderleden Dian van Moerkerk en
Petra van der Sterren en van het teamlid Mart van Enckevort. Wij willen hen bedanken voor hun
inzet voor onze school en onze Mr. Chantal Cornelissen en Clim Titulaer zullen de plekken van de
oudergeleding gaan innemen en Judith Verhoeckx de plek van de teamgeleding met ingang van
schooljaar 2019-2020.
Er is in het afgelopen schooljaar fijn vergaderd.
Ondanks dat een aantal Mr-leden niet altijd aanwezig kon zijn, was er een hoge betrokkenheid en
inzet merkbaar binnen onze Mr.
Wij sluiten het schooljaar 2018-2019 dan ook op een prettige manier af!

