


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

ORGANISATORISCH

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

● 21-09-2020
● 05-10-2020
● 29-10-2020
● 09-11-2020
● 14-01-2021 Via Google Meet
● 15-03 2021 Via Google Meet
● 25-03 2021 Via Google Meet
● 12-04-2021 Via Google Meet
● 29-04-2021 Via Google Meet
● 03-06-2021
● 24-06-2021

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 (verkiezingen)
● Jaer Nijssen (lief en leed)
● Manon Schoon (penningmeester)
● Judith Verhoeckx (notulant)
● Kim Wijnhoven (voorzitter, secretariaat en GMR-lid)

Ouderleden:
● Perry Arts (vanaf 14-01-2021)
● Malika Addarrazi
● Chantal Cornelissen
● Marcel Mullenders
● Clim Titulaer

Tijdens elke vergadering was José Vervoort (directeur) aanwezig of gedeeltelijk aanwezig.

https://www.ikcdekoperwiek.nl/


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.

21-09-2020

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 jaarverslag van schooljaar 2019-2020

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)

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).



14-01-2021

De Mr neemt kennis van:
● De manier waarop De Koperwiek onderwijs verzorgt tijdens de huidige lockdown
● Dat de Cito Midden-toetsen tot en met Maart mogen worden afgenomen
● Dat 5 à 10 % van de schoolkinderen van het IKC maakt gebruik van de noodopvang.
● Dat De Koperwiek momenteel met gebrek aan personeel kampt.
● De stand van zaken rondom huisvesting

15-03-2021

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

25-03-2021

De Mr neemt kennis van:
● De huidige stand van zaken rondom 10-14-onderwijs

12-04-2021

De Mr neemt kennis van:
● De huidige stand van zaken rondom COVID-19
● De begroting voor schooljaar 2021-2022
● De eerste indruk van leerlingaantallen en formatie voor schooljaar 2021-2022
● De NPO-regeling (Nationaal Plan Onderwijs) die door de regering wordt opgesteld

29-04-2021

● De Mr bepaalt een plan van aanpak rondom het vastleggen van regels, afspraken en reglement
voor onze eigen Mr.

03-06-2021

De Mr neemt kennis van zaken rondom het NPO (Nationaal Plan Onderwijs).
Directie en Kwaliteitscoördinatoren informeren de MR over:
● Het gelopen proces tot aan het voorstel NOP voor de Koperwiek
● De schoolscan (opzet, resultaten en conclusies)
● Het keuzemenu (MR heeft vooraf de link ontvangen)
● De Koperwiek-situatie 2021-2022 (aantallen, locaties, formatie)
● Het teamvoorstel voor aanpak vertragingen en investering in verdere schoolontwikkeling
● Financiële verantwoording van dat voorstel

De Mr stemt in met:
● Het voorstel rondom de inzet NPO-gelden binnen ons kindcentrum.



24-06-2021

De Mr neemt kennis van:
● De stand van zaken rondom de vernieuwbouw
● Het handhaven van de huidige schooltijden voor schooljaar 2021-2022
● De stand van zaken rondom het project Kansrijk (10-14-onderwijs)
● De globale uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek
● Het inzetplan voor schooljaar 2021-2022

De Mr stelt vast:
● De ouderbijdrage (op €17,50)

FINANCIEEL OVERZICHT 2020-2021

Contributie VOO € 166.00

Lief en Leed € 308.80

SLOTWOORD

Er is in het afgelopen jaar constructief en in goede sfeer vergaderd.
In de periode januari-maart 2021 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!


