
Notulen MR-bijeenkomst DATUM IN JJ-MM-DD IKC de Koperwiek

Aanwezig: Kim, Ankie, Manon, Perry, Latifa, Marcel, Irene (via Google
Meet), José en Jaer

Afwezig : Kelly, Chantal

Afspraak
Besluit
Agendapunt volgende vergadering
Extern communiceren

1. Opening
● Woord van Welkom

2. Notulen
De notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld en staan op de website.

3. Post
-

4. Rondvraag
Kim: De MR-vervolgcursus wordt gepland op donderdag 14 april (op de locatie Langstraat).
De startcursus voor (nieuwere) MR-leden vindt op een andere school plaats.

5. Punten vanuit de directie
● Jaarverslag: de mr heeft het jaarverslag ontvangen en vastgesteld.
● Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en

schoolleiders. De PMR heeft instemmingsrecht en stemt in met de, door de stichting
voorgestelde, verwerking van de regeling.

● Nieuwe bekostigingssystematiek: José informeert de MR over de nieuwe
bekostigingssystematiek.

● Aanmeldingen en ll-verloop: José informeert de MR over de aanmeldingen en het
verloop qua leerlingen. De MR wordt gevraagd mee te denken over groepsver- en
indeling in de toekomst. Daarbij zijn er 2 opties:

- grote basisgroepen met behoud van het unitwerk;
- kleinere basisgroepen (met combinatiegroepen) zonder behoud van het

unitwerk
Tijdens de volgende vergadering kan de MR haar mening over deze kwestie kenbaar
maken. In het team wordt dit besproken tijdens de studiedag op maandag 21 februari.

● Stand van zaken vernieuwbouw. José informeert de MR over de stand van zaken.
● Stand van zaken Kansrijk. José informeert de MR over de stand van zaken. Er zijn

nog geen concrete opbrengsten voortgevloeid uit dit traject.
● Schooltijden 2022-2023: De huidige schooltijden zijn tijdelijk. In de loop van dit jaar

moeten we een permanente beslissing nemen over de schooltijden op de Koperwiek.
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José informeert de MR over de mogelijkheden m.b.t. schooltijden. Dit staat de
volgende keer weer op de agenda. Er zal een raadpleging onder ouders moeten
komen. Kim maakt een opzet voor een enquête via het ouderportaal. Ze deelt dit
vervolgens met de MR. In de enquête wordt informatie gegeven over de 2 opties die
voor De Koperwiek in aanmerking komen.
Manon stelt nog voor om ook kinderen van de bovenbouw te raadplegen. José is
voornemens om weer een kinderraad in het leven te roepen en benut die daarvoor.

6. Punten vanuit het MR-jaarplan
-

7. Financiën
-

8. Punten overig
● Lief en Leed

De punten rondom Lief en Leed worden met de Mr gedeeld.
● Verkeerssituatie locatie Waterhoenstraat. De directie van College Den Hulster eist dat

er een schriftelijke toestemmingsverklaring komt van de hulpdiensten om de straat af
te mogen zetten. Hiermee moeten we als MR eerst terug naar de ambtenaar van de
gemeente.

● Nieuwe Corona-maatregelen (Perry). Er heerste wat onrust onder ouders m.b.t. de
nieuwe corona maatregelen. Nu is e.e.a. weer achterhaald, mede door de
aanstaande versoepelingen.

9. Inbreng volgende vergadering
● Aanmeldingen en verdeling/indeling van groepen;
● Schooltijden.

10. Sluiting
Kim bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering.
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