
Notulen MR-bijeenkomst 22-11-07 IKC de Koperwiek

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

Afspraak
Besluit
Agendapunt volgende vergadering
Extern communiceren

1. Opening
Manon opent de vergadering bij afwezigheid van Kim.

2. Rondvraag
Latifa vraagt namens verschillende ouders of er een aanvullend bericht kan komen op het
bericht over mannen die kinderen aan zouden hebben gesproken na schooltijd in onze wijk.
Ankie licht toe dat de Koperwiek het incident vernomen heeft via ouders en social media.
Daarop is er contact opgenomen met de wijkagent om te vragen waarom de Koperwiek niet
ingelicht is geworden. Dat is niet gebeurd, omdat er geen strafbaar feit heeft plaatsgevonden.
MR-ouders vinden het niet netjes dat de wijkagent de Koperwiek niet eerder op de hoogte
heeft gebracht en dat de Zuidstroom haar collegaschool niet op de hoogte stelde.

Chantal heeft een vraag van een ouder gekregen, die vond dat de tijd tussen inloop aan de
Broekhofstraat en de tijd van die inloop aan de Langstraat wat lang duurt. Er zijn ook
tegengestelde signalen en verder geen opmerkingen van andere ouders.

3. Punten vanuit de directie
● Draaiboek COVID

Scholen hebben de opdracht om, op basis van de corona-handreikingen van de overheid,
een draaiboek voor de eigen organisatie te maken en deze voor 1 oktober voor te leggen
aan de MR. Door alle drukte rondom de inhuizing en opening is het draaiboek voor De
Koperwiek pas in de week voorafgaand aan de vergadering toegestuurd aan de MR.
Dit is opgesteld n.a.v. een aangeleverd format. Het draaiboek wordt vastgesteld.

● Stand van zaken gebouw.
José praat de MR bij m.b.t. de voorbereidingen op de opening. Veel gebouwelijke
zaken verdienden nog aandacht in de aanloop naar de opening. Nu wordt er nog
steeds gewerkt aan de zogenaamde puntjes op de i (o.a. de klimaatbeheersing).

● Jaarverslag
Normaal gesproken is het jaarverslag af vóór de herfstvakantie. Dat is nu, vanwege
de drukte rondom de opening, niet gelukt. Het jaarverslag is geen formeel document,
maar de directie van de Koperwiek stelt dit toch graag op om zich goed te
verantwoorden. Het zal binnenkort afgerond worden en met de MR gedeeld worden.
Dan kan het op de volgende agenda gezet worden.
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● Financiën
Stichting Akkoord! is overgestapt op een nieuw financieel systeem. De transitie naar
dit systeem loopt nog, terwijl nu ook de begroting opgesteld dient te worden. Daarom
zal de exploitatiebegroting van het afgelopen jaar voor het komende jaar grotendeels
aangehouden worden. Die begroting is dan dus niet geïndexeerd in het kader van de
huidige inflatie. Stichting Akkoord! kan eventuele extra kosten echter dragen, want er
zijn voldoende reserves.
In de exploitatie is opgenomen dat er per kind 30 euro beschikbaar is voor activiteiten
gedurende het schooljaar.

4. Punten vanuit het MR-jaarplan
● MR-jaarverslag vorig schooljaar

Kim heeft de financiën nog toegevoegd aan dit jaarverslag. Ook voor dat deel is het
jaarverslag nu definitief vastgesteld.

5. Punten overig
● Communicatie (ingediend door Marcel)

Enkele MR-ouders ervaren dat ze wat minder volledig of tijdig op de hoogte gebracht
worden over verschillende zaken. Zo lijkt er op jongere leeftijd al meer
verantwoordelijkheid bij kinderen terecht te komen qua informatievoorziening. De
teamgeleding van de MR neemt dit mee en koppelt dit terug in het team.

● Artikel middelbare scholen (ingediend door Marcel)
In de media is een artikel verschenen dat melding maakt van een verdeling van de
onderbouw van OGVO over de locatie Valuascollege en de locatie Blariacumcollege. De
bovenbouw van OGVO zou dan gehuisvest worden in Den Hulster. Marcel vraagt zich af
wat dit betekent voor de samenwerking tussen OGVO (Den Hulster) en de Koperwiek in
het kader van het project Kansrijk, alsook de huisvesting in de hulplokalen.
De Koperwiek heeft deze informatie niet eerder ontvangen dan via het formele bericht dat
uitgegaan is. Het is nog sterk de vraag wat dit betekent voor het project Kansrijk. Roel
Versleijen, algemeen directeur van Stichting Akkoord!, en José hebben dit al opgepakt en
bespreken de gevolgen hiervan voor de Koperwiek.
Marcel geeft verder aan zorgen te hebben over dat kinderen van groep 8 straks in een
omgeving terecht komen met leerlingen uit het VO van 16/17 jaar.

● GMR
De GMR wil graag iets meer in contact komen met de MR van de Akkoord!-scholen om
zo meer verbinding te creëren.

● Budget kamp groep 8
Ondanks het afschaffen van de ouderbijdrage, mogen scholen nog een bijdrage vragen
voor de Koperwiekdagen van groep 8. Het benodigde budget zal bekeken worden nadat
eerst het programma afgestemd is. Manon geeft aan dat het ‘kampbudget’ voor dit jaar
‘niet zo spannend’ zal zijn, omdat ouders al jarenlang gespaard hebben voor o.a. het
kamp in groep 8.

● Lief en Leed
De punten rondom Lief en Leed worden met de Mr gedeeld.

● Etentje MR
Dit staat gepland op donderdag 12 januari om 19:00.

6. Inbreng volgende vergadering
● Jaarverslag
● Ontwikkelingen OGVO in combinatie met het project Kansrijk!
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7. Sluiting
Manon sluit de vergadering en bedankt iedereen voor diens bijdrage.
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