


Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van IKC De Koperwiek van het schooljaar
2019-2020 + de periode augustus-december van het schooljaar 2020-2021.
In dit verslag worden zowel organisatorische als inhoudelijke zaken uiteengezet.

Dit jaarverslag is een overgangsdocument. Een deel van de vergaderingen van schooljaar 2020-2021
zijn ook in dit jaarverslag opgenomen vanwege het voornemen van de medezeggenschapsraad om
een jaarverslag per kalenderjaar op te stellen (dus niet meer per schooljaar). De Mr heeft hiermee
ingestemd op 05-10-2020.

ORGANISATORISCH

Het afgelopen schooljaar is de Medezeggenschapsraad (Mr) bij elkaar geweest voor vergaderingen
op:

● 29-09-2019
● 10-10-2019
● 09-12-2019
● 28-04-2020 Vergadering middels Google Meet vanwege Corona-crisis
● 04-05-2020 Vergadering middels Google Meet vanwege Corona-crisis
● 05-05-2020 Vergadering middels Google Meet vanwege Corona-crisis
● 07-05-2020 Vergadering middels Google Meet vanwege Corona-crisis
● 18-05-2020
● 25-05-2020
● 02-06-2020 Vergadering middels Google Meet
● 03-06-2020 Vergadering middels Google Meet
● 05-10-2020
● 09-11-2020

De notulen van de vergaderingen zijn te lezen op de website van IKC De Koperwiek:
www.ikcdekoperwiek.nl/

De Medezeggenschapsraad bestond het afgelopen jaar uit de volgende afgevaardigden:

Teamleden:
● Irene Hovens
● Jaer Nijssen (lief en leed)
● Manon Schoon (penningmeester)
● Judith Verhoeckx
● Kim Wijnhoven (voorzitter, secretariaat en GMR-lid)

Ouderleden:
● Malika Addarrazi
● Chantal Cornelissen
● Monique Crommentuyn (notulant)
● Marcel Mullenders
● Clim Titulaer

Tijdens elke vergadering waren José Vervoort (directeur) en Leon Peters (manager
IKC/staffunctionaris bedrijfsvoering) aanwezig.

Kim Wijnhoven neemt vanaf 29 januari deel aan Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (Gmr)
van de stichting Akkoord!.

https://www.ikcdekoperwiek.nl/


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 verwijst de Mr
naar de notulen die per vergadering zijn gemaakt.

29-09-2019

De Mr stemt in met:
● Het schoolplan

De Mr stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast.
Het bedrag van 2018-2019 wordt verhoogd met de reguliere indexering.

Van deze vergadering zijn geen notulen gemaakt.

10-10-2019

De Mr neemt kennis van:
● Bezettingsdilemma’s:  als gevolg van ziekten van een aantal medewerkers en ontslag op eigen

verzoek van een nieuw aangestelde medewerker. De Mr neemt kennis van hoe De Koperwiek
hierop anticipeert.

● Een vacature binnen de GMR voor een personeelslid.

De Mr stemt in  met:
● Een verkiezingscommissie die bestaat uit Irene Hovens (PMR) en Malika Addarrazi (OMR)

09-12-2019

De Mr neemt kennis van:
● De aanstelling van de nieuwe bestuurder; Roel Versleijen
● Lopende uitdagingen op het gebied van formatie

28-04-2020

De Mr gaat akkoord met een aanpassing van de lestijden (van 08:30 uur tot 14:30 uur) in week 20,21
en 22) volgens de richtlijnen van het RIVM naar aanleiding van de Corona-crisis.

04-05-2020

De Mr neemt kennis van de uiteenzetting  van het protocol Veiligheid Herstart Primair Onderwijs
Dit protocol wordt gepresenteerd door de directeur (José Vervoort).

05-05-2020

De Mr neemt kennis van het voorstel voor uitwerking van het protocol Veiligheid Herstart Primair
Onderwijs (middels  mail) en stelt dit protocol vast.



07-05-2020

De Mr neemt kennis van aanpassingen in het lesprogramma voor week 20, 21 en 22 in verband met
de Corona-crisis. De Mr spreekt complimenten uit voor deze opzet en voor de communicatie vanuit
de directeur.

18-05-2020

De Mr neemt kennis van een aantal voornemens van het bestuur (uiteengezet door Roel Versleijen)
voor het schooljaar 2020-2021:
● Verbouwing en renovatie van permanente huisvesting (schoolgebouw) Broekhofstraat
● Realisatie gymzaal bij locatie Broekhofstraat
● Verplaatsing van tijdelijke huisvesting (hulplokalen) naar college Den Hulster
● Tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing/bouw bij college Den Hulster voor unit 4 t/m 8
● Het verkennen van een samenwerking tussen IKC De Koperwiek en College Den Hulster met

betrekking tot het onderwijs aan 10- tot en met 14-jarigen

25-05-2020

De Mr neemt kennis van:
● Het nieuwe landelijke Corona-protocol dat per 8 juni 2020 ingaat
● Het aantal benodigde formatieplaatsen per unit voor 2020-2021.
● De prognose van de leerlingpopulatie
● De plannen voor de verhuizing die in de zomervakantie gaat plaatsvinden

De Mr stemt in met:
● Het voornemen om het aanvankelijke Corona-protocol door te zetten in de week van 2 tot

en met 5 juni.
● Het voornemen de schooltijden in 2020-2021 vanwege de verkeersveiligheid van unit 4 t/m 8 en

het corona-protocol te handhaven en vraagt de directeur de achterban middels een bevraging te
raadplegen omdat dit formeel verplicht is.

● Het voornemen om onderzoek te doen naar een  duurzame samenwerking (met college Den
Hulster) met betrekking tot onderwijs aan 10-14 jarigen.

● Het uitstellen van de verkiezingen naar volgend schooljaar als gevolg van de Corona-crisis
● Een aangepaste ouderbijdrage van 10 euro voor dit schooljaar als gevolg van de Corona-crisis

02-06-2020

De Mr (personeelsgeleding) stemt in met de wijzigingen van het protocol Veiligheid Herstart Primair
Onderwijs. Dit protocol wordt gepresenteerd door de directeur (José Vervoort).

03-06-2020

De Mr adviseert positief ten aanzien van de wijzigingen van het protocol Veiligheid Herstart Primair
Onderwijs. Dit protocol wordt gepresenteerd door de directeur (José Vervoort).

12-06-2020

De Mr laat aan de algemeen bestuurder (Roel Versleijen) formeel weten in te stemmen met:

● De intentie tot het onderzoeken van een duurzaam samenwerkingsverband tussen De Koperwiek
en Den Hulster.

● De nieuwe onderwijstijden voor het schooljaar 2020-2021 (OMR)

De Pmr stemt daarnaast in met een arbeids- en rusttijdenplan voor het schooljaar 2020-2021.



05-10-2020

De Mr neemt kennis van:
● De voortgang inhuizing locatie Waterhoenstraat (College Den Hulster)
● Ontwikkelingen rondom huisvesting locatie Broekhofstraat
● De voortgang rondom 10-14 onderwijs

De Mr stemt in met:
● Het voornemen om dit jaar de ouderbijdrage niet te indexeren (als gevolg van de Corona Crisis

waardoor veel activiteiten niet hebben kunnen doorgaan)
● Het voornemen om zowel jaarverslag als jaarplan per kalenderjaar te gaan uitwerken.

29-10-2020

● Een afvaardiging van de Mr (zowel Pmr als Omr) gaat in gesprek met een afvaardiging van ouders
die zich zorgen maakt over de voortgang van de verbouwing en het voornemen om de groepen 8
voorlopig op locatie Waterhoenstraat te huisvesten.

09-11-2020

De algemeen bestuurder (Roel Versleijen) is uitgenodigd om toelichting te geven op een aantal
lopende zaken:
● De ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag voor verbouwing locatie Broekhofstraat
● De voortgang inhuizing locatie Waterhoenstraat (College Den Hulster)

De Mr neemt kennis van:
● Bezetting problematieken als gevolg van de Corona Crisis
● Het voornemen vanuit het samenwerkingsverband om een schoolondersteuningsprofiel

(SOP) in het kader van passend onderwijs te ontwikkelen

23-11-2020

● De Mr geeft een positief advies af aan de directeur José Vervoort met betrekking tot het
opgestelde schoolondersteuningsprofiel (SOP).



FINANCIEEL OVERZICHT 2019

Lief en Leed € 384.52

FINANCIEEL OVERZICHT 2020

Lief en Leed € 403.83

SLOTWOORD

In dit jaar hebben wij afscheid genomen van Monique Crommentuyn. Haar plaats wordt ingenomen
door Perry Arts.

Er is in het afgelopen jaar constructief en in goede sfeer vergaderd.
In de periode april-mei 2020 is er zeer intensief vergaderd door de uitdagingen die op ons pad
kwamen door de Corona-crisis. Mr-leden zijn hierin altijd tot consensus gekomen.
Er was sprake van een hoge betrokkenheid en inzet binnen onze Mr, waarvoor dank!


