
Notulen MR-bijeenkomst 23-01-17 IKC de Koperwiek

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

Afspraak
Besluit
Agendapunt volgende vergadering
Extern communiceren

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

2. Rondvraag
● Perry: Er is geen afdak aan de zijkant van het schoolgebouw aan de Broekhofstraat.

Soms regent het flink. Is het mogelijk de school eerder te openen? In principe zijn
leerkrachten dan nog aan het voorbereiden. Bij slecht weer kunnen ouders beter wat
later naar school komen.

● Perry: Het schoolfruit-project loopt al even. Hoe wordt dit ervaren? De ervaringen zijn
overwegend positief. Bovendien maken kinderen kennis met verschillende soorten fruit.
Het project van Europees Schoolfruit wordt waarschijnlijk doorgezet na 1 februari.

● Marcel: Heeft wat geluiden gehoord van 3 ouders dat ze zich een beetje verloren
hebben gevoeld in de begeleiding bij het atelierwerk. De ontvangst mag wat meer
aandacht krijgen. Manon geeft dit door aan de werkgroep, zodat ze dit mee kunnen
nemen in de evaluatie. Overigens leek het voor de kinderen allemaal perfect geregeld te
zijn.

3. Punten vanuit de directie
● Jaarverslag: dit is kort voor de vergadering met de MR gedeeld. De MR-ouders kunnen

dit vóór het volgende overleg lezen en worden van harte uitgenodigd om vragen te
stellen.

● Vertrek Roel Versleijen: Roel Versleijen heeft aangekondigd te stoppen als algemeen
directeur van de stichting Akkoord!, hij gaat aan de slag bij een woningstichting. Er zal
nu een profiel opgesteld worden voor de nieuwe directeur bestuurder.

● OGVO en Kansrijk: het OGVO acht het niet haalbaar om in 2023-2024 al de leerlingen
opnieuw te verdelen over de 3 locaties.

● Kansrijk: José brengt de MR op de hoogte van de stand van zaken m.b.t. het project
Kansrijk.

● Manon beschrijft dat ze 20 leerlingen op dit moment begeleidt, vanuit het project
Kansrijk. Op een coachende manier heeft ze gesprekken gehad met deze leerlingen (in
samenspraak met de mentor). Ze licht haar ervaringen toe.
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4. Punten vanuit het MR-jaarplan
-

5. Financiën
-.

6. Punten overig
● GMR: Het vertrek van Roel is besproken. De GMR heeft binnenkort een overleg met het

toezichthoudend bestuur en zal dit punt dan ook bespreken.
● Lief en Leed: De punten rondom Lief en Leed worden met de Mr gedeeld.
● ARBO: Er zijn geen punten geagendeerd t.a.v. ARBO.
● Verkeerspilot (Kim): Manon licht namens Kim toe dat het stukje gras voor de hoofdpoort

van de Broekhofstraat nog steeds bestraat moet worden. Dit staat op de planning. De
parkeersituatie aan de Langstraat behoeft ook nog steeds aandacht.

7. Inbreng volgende vergadering
● Binnenklimaat en CO2-melders
● Jaarverslag

8. Sluiting
Manon sluit de vergadering en bedankt iedereen voor diens inbreng.
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