Notulen MR-bijeenkomst 9 november 2020 IKC de Koperwiek
Aanwezig: José, Kim (vz), Irene, Judith, Manon, Chantal, Marcel, Clim,
Malika, Jaer, (notulist) en tot 20.00 te gast directeur-bestuurder Roel Versleijen
Afspraak= grijs
besluit = blauw
agendapunt volgende vergadering = groen
communiceren aan ouders (via maandelijkse nieuwsbrief) = paars
1. Opening
●
Woord van Welkom door Kim.
●
Notulist vandaag
●
Kim vraagt Roel hoe de brief naar ouders t.a.v. de bouw aan de Broekhofstraat en het 10-14
onderwijs tot stand is gekomen. Deze heeft tot verwarring en onduidelijkheid gezorgd bij ouders. Roel
zal in het vervolg van de vergadering ook deze brief toelichten.
2. Roel Versleijen bespreekt de vergunningaanvraag
● 22 september werd de vergunning verleend. Vorige week is de bezwaartermijn verstreken.
● Vier bezwaren zijn ingediend. 26 november vindt een hoorzitting plaats, waarin
bezwaarmakers hun bezwaren toe kunnen lichten. Dit valt binnen een periode van 6 weken
vanaf nu, waarin de bezwaren beoordeeld zullen gaan worden. Als de bezwaren ongegrond
verklaard worden (en dat acht Roel heel waarschijnlijk), wordt een voorziening aangevraagd
bij de rechter. Dan zal de bouw echt gestart kunnen gaan worden.
● Roel verwacht dat er in januari begonnen kan worden met de bouw.
3. Roel bespreekt de tijdelijke huisvesting in Den Hulster
De situatie m.b.t. de tijdelijke huisvesting onderwijs wordt met de bestuurder besproken. De MR
spreekt zorgen uit over de huisvesting in CDH, zeker als dit langer dan schooljaar 2020-2021 nodig
blijkt. De bestuurder neemt de zorgen ter harte.
Verder wordt de stand van zaken 10-14 onderwijs besproken. De MR geeft aan graag op de hoogte
te blijven van de ontwikkelingen m.b.t. dit project. Dit wordt toegezegd. De directeur zal de MR tijdens
de MR-vergaderingen telkens over de vorderingen/ontwikkelingen informeren en waar gewenst zal de
bestuurder aanschuiven.
Kim bedankt Roel voor zijn aanwezigheid.
4. Notulen
Notulen vorige vergadering zijn vastgesteld. Ze staan op de website.
5. Punten vanuit de directie (door José)
● Lopende zaken

Er zijn wat problemen in de bezetting van het personeel. Dat heeft te maken met Corona.
Uiteindelijk zijn er 3 coronagevallen geweest binnen het team van de Koperwiek. Eén personeelslid
is langdurig ziek en één personeelslid is veelvuldig afwezig vanwege de ziekte van haar man.
Daarnaast zijn er enkele zwangere personeelsleden, die door nieuwe corona-wetgeving nog maar
tot hun 28ste week van de zwangerschap voor de klas kunnen staan en dan alternatieve
werkzaamheden moeten doen. Er zijn weinig vervangers beschikbaar en we kunnen ze slechts een
baan aanbieden met losse vervangingen tot het eind van het schooljaar.
● Jaarverslag: Het jaarverslag van de Koperwiek komt normaal in november. Nu komt die aan het
eind van het jaar. Dat komt doordat de cito eindtoetsen in het begin van het schooljaar afgenomen
zijn. De toetsgegevens en analyse daarvan moeten nog uitgewerkt worden. De uitkomsten vanuit
het jaarverslag worden in januari in de vergadering van de MR besproken.
Malika vraagt of we conclusies kunnen trekken uit de afgenomen toetsen. In de hogere
groepen zijn de ervaringen tamelijk positief. Bij de jongere groepen, waar niet met chromebooks
wordt gewerkt, zien we dat kinderen uit een wat kansarmer milieu wat meer achterstand opgelopen
hebben. Aan deze achterstand wordt nu dan ook extra aandacht besteed.
● Passend onderwijs
In het begin van dit schooljaar is vanuit het samenwerkingsverband voorgesteld de
profielen van alle scholen te koppelen en samen te voegen, zodat er een
schoolondersteuningsprofiel ontstaat voor het gehele samenwerkingsverband. Een maand geleden
kwam het verzoek aan alle basisscholen van het samenwerkingsverband om dit aan te leveren. Dit
is inmiddels door de Koperwiek gedaan. Afgelopen week ontvingen alle scholen het bericht dat de
MR adviesrecht heeft m.b.t. het schooldeel en dus het verzoek om dit alsnog aan de MR voor te
leggen José stuurt het door naar de MR, zodat iedereen het kan bekijken. Kim peilt of er behoefte
is om hierop te reageren of er vragen over te stellen.
6. Punten vanuit het MR-jaarplan
●
Verkiezingen (Irene en Malika)
De verkiezingsprocedure loopt.
7. Punten overig
●
Bereikbaarheid MR. Kim bespreekt dit met José, zodat er iets op de website ontwikkeld kan
worden om de bereikbaarheid te verbeteren.
●
Combinatiegroep op College Den Hulster. Dit agendapunt komt terug op de volgende
vergadering.
●
Team / Lief en Leed. Collega's die langdurig thuis zitten, hebben een attentie ontvangen,
evenals Monique, die afscheid genomen heeft van de MR.
●
Foto’s website. Er worden nieuwe foto’s gemaakt voor de website, zodat ouders ook zien
welke ouders er in de MR zitten.

8.

Sluiting
Kim dankt allen hartelijk voor hun inbreng en sluit de vergadering omstreeks 21.15 uur.
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