
Notulen MR-bijeenkomst DATUM IN 22-03-31 IKC de Koperwiek

Aanwezig: Kim, Ankie, Irene, Perry, Latifa, Chantal, Kelly, Marcel, José,
Manon (later) en Jaer

Afwezig :

Afspraak
Besluit
Agendapunt volgende vergadering
Extern communiceren

1. Opening
Kim opent de vergadering. Ze stelt voor voortaan de kopjes ‘post’ en ‘notulen van vorige
vergadering vastgesteld’  van de agenda te halen.

2. Notulen
-

3. Post
-

4. Rondvraag
● Latifa merkt op dat de Cito-scores in het verslag in een ander format weergegeven

worden vanaf midden groep 6. Het gaat om de OPP-trap. Het team van unit 6 zal een
volgende keer van tevoren een toelichting (in de vorm van een filmpje) meesturen.
Daarnaast zal er opnieuw gekeken worden of de CITO resultaten samen met de
OPP-trap toegevoegd moeten worden aan het verslag van unit 6.

● Chantal heeft een idee voor de naam van de nieuwe gymzaal van de Koperwiek en deelt
deze. Haar idee wordt meegenomen in het team.

5. Punten vanuit de directie
Wijzigingen corona omstandigheden:

● alle activiteiten mogen op dit moment weer doorgaan.
● NPO-gelden mogen nog 2 jaar lang uitgegeven worden. De NPO-gelden die dit jaar

in te zetten waren, hebben we niet op gebruikt. Hierdoor hebben we het komende
schooljaar, financieel gezien, minimaal dezelfde mogelijkheden qua (leerkracht)inzet
en extra handen.

Huisvesting:
● Stand van zaken vernieuwbouw: het team van de Koperwiek is deze week gaan

kijken in de vernieuwbouw. De afbouw is nu begonnen. De verwachting is dat de
bouw eind juni afgerond zal zijn.

● Huisvesting 2022-2023: De Koperwiek heeft ook met het gereed komen van de
vernieuwbouw nog aanvullende tijdelijke huisvesting nodig (dat was al bekend), omdat
het IKC meer groepen heeft dan we kunnen huisvesten in de 2 gebouwen op de
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Langstraat en de Broekhofstraat. Er wordt gesproken over het huisvesten van unit 8
in/bij Den Hulster in het nieuwe schooljaar.
Chantal vraagt waarom er voor de groepen 8 gekozen wordt. Die keuze wordt
gemaakt, omdat deze kinderen zelfstandig naar school kunnen gaan op deze locatie
en ouders/gezinnen niet belast worden met het brengen/halen van kinderen op drie
plekken. In de opzet is meegenomen dat de kinderen van unit 8 in elk geval ook
voldoende binding krijgen/houden met de locatie op de Broekhofstraat door
structurele en incidentele activiteiten.

● Verhuizing: het voorstel is om op de donderdag vóór de zomervakantie alle kinderen
vrij te geven. Dan kan er op die donderdag alvast verhuisd worden, waarna ook de
vrijdag gebruikt kan worden voor verhuizing en het inruimen van ruimtes. Uiteindelijk
wordt gekozen voor een compromis, waarbij de laatste donderdag tot 11:30 zal duren
voor kinderen. José zal zich hiervoor in gaan zetten.

Schooltijden 2022-2023:
De MR neemt een besluit n.a.v. de enquêtes onder kinderen, ouders en leerkrachten. Het vijf
gelijke dagdelenrooster, zoals dat dit en vorig schooljaar toegepast wordt/werd, wordt
volgend schooljaar gehandhaafd.

Voortgang groepsindelingen
Tijdens de vorige vergadering is uitgelegd welke 2 opties er zijn. Enerzijds het huidige
systeem handhaven, met unitwerk en grotere groepen, anderzijds een systeem met
(kleinere) combinatiegroepen (zonder de extra handen tijdens unitwerk). Het team en de MR
hebben een voorkeur voor de eerste optie. Dit advies wordt meegegeven aan het DT/KC.

Formatie en inzet 2022-2023
De Koperwiek daalt 15 leerlingen, maar mag (mede door NPO-gelden) alle leerkrachten en
onderwijsassistenten behouden. Er is één leerkracht die de school na de zomer gaat
verlaten. Voor die formatie gaat de Koperwiek op zoek naar een nieuwe collega.
José geeft vervolgens uitleg over de aantallen per groep in de verschillende units voor het
volgend schooljaar. De MR vindt het een goed voorstel.
Tevens stelt José voor om van de 3 groepen 0/1 een ‘peuter-kleutergroep’ te maken, als een
pilot. Zo kunnen de oudste peuters al wat eerder starten in een groep 0/1. Dat biedt grote
kansen voor de ontwikkeling van de oudste peuters, alsook voor leerlingen die later
instromen.

6. Punten vanuit het MR-jaarplan
GMR (Kelly)
Er is een nieuwe voorzitter in de GMR.
Ook is er vanuit ouders gevraagd wat er (binnen Akkoord) gebeurt met kinderen die uit
Oekraïne naar Nederland komen. Die kinderen worden in eerste instantie opgevangen in
Meijel. De gemeente Venlo heeft ervoor gekozen collega-stichting Fortior aan te wijzen voor
het onderwijs aan deze kinderen. Binnen Akkoord wordt de Toermalijn aangemerkt als
geschikte locatie hiervoor.

MR-cursussen
Kim herinnert de MR-leden aan de geplande cursussen.

Verkiezingen
Van 2 ouders én 2 leerkrachten verloopt hun termijn. Irene wil van deze personen weten of
ze zich herkiesbaar stellen.
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7. Financiën
-

8. Punten overig
Lief en Leed
De punten rondom Lief en Leed worden met de Mr gedeeld.

Verkeerssituatie locatie Waterhoenstraat
De ambtenaar van de gemeente is navraag gaan doen bij de hulpdiensten om te checken of
deze openstaan voor het (gedeeltelijk) afsluiten van de Waterhoenstraat voor het
brengen/halen van kinderen. De politie wilde dit graag eerst verder uitzoeken. Omdat dit erg
lang kan gaan duren, heeft de ambtenaar ons geadviseerd nu in te zetten op de
verkeerssituatie op de Langstraat en de Broekhofstraat. De MR neemt dit advies over.

9. Inbreng volgende vergadering
- de duur van de verslaggesprekken
- het inplannen van een informeel moment voor de MR

10. Sluiting
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