
 
 

Notulen MR-bijeenkomst 25 mei 2020 IKC de Koperwiek 
 
Aanwezig: Leon, José, Kim (vz), Irene, Judith (digitaal), Jaer, Manon, 

Chantal, Marcel, Clim, Malika, Monique (notuliste) 
 
Afspraak= grijs  
besluit = blauw  
agendapunt volgende vergadering = groen 
communiceren aan ouders (via maandelijkse nieuwsbrief) = paars 
 
1. Opening 
Kim opent de vergadering en heet allen welkom. 
Wegens de volle agenda zullen mogelijk enkele agendapunten niet uitvoerig aan bod komen. 
 
2. Notulen 
De notulen van de vorige vergadering (9 december 2019) zijn vastgesteld en staan op de 
website.  
De vergadering van 3 februari 2020 heeft niet plaatsgevonden wegens hoog aantal 
verhinderingen. 
Kim en Leon hebben een MR-mailinglijst opgesteld, zodat iedereen de MR-mails ontvangt. 
Leden worden verzocht zelf zorg te dragen voor de juiste instellingen, zodat er geen dubbele 
administratie in stand gehouden hoeft te worden. 
 
3. Post 
● Ingekomen stukken: geen. 
● Uitgaande stukken: geen. 
 
4. Rondvraag 
● Malika: informeert naar reacties op de verstuurde nieuwsbrief inzake de aangekondigde 

(ver-)bouwplannen en intentie voor onderzoek naar samenwerking tot een juniorcollege. 
● Clim: informeert naar het aangekondigde persbericht in deze kwestie. Deze is niet 

uitgegaan. 
  

5. Punten vanuit de directie 
● Nieuwe baan Leon 

Leon is onlangs voor de helft in dienst getreden bij Stichting Akkoord!-PO als 
Staffunctionaris Bedrijfsvoering. Hiervoor is hij deels uit dienst getreden bij De Koperwiek 
en is hij tevens uit het managementteam getreden. Voor De Koperwiek blijft Leon 
verantwoordelijk voor zaken als huisvesting, arbo en ICT. 
 

● Nieuw protocol Corona maatregelen nodig per 8 juni 
Het aanvankelijke protocol liep tot 1 juni, het nieuwe protocol gaat van kracht op 8 juni. 
Het nieuwe landelijke protocol wordt a.s. woensdag verwacht of zelfs later afhankelijk van 
het verloop van besmettingen op scholen elders.  
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Week 23: 1 tot en met 5 juni 
De MR stemt ermee in om het aanvankelijke protocol door te zetten in de week van 2 tot 
en met 5 juni. Aangezien maandag 1 juni vervalt i.v.m. Pinksteren komen de leerlingen 
van cohort A hiervoor in de plaats op de woensdag. Op deze manier krijgen alle 
leerlingen evenveel lesdagen.  
 
Week 24: 8 juni en verder 
Het is niet ondenkbaar dat het nieuwe landelijke protocol de huidige schooltijden 
handhaaft om de stroom ouders te blijven beperken.  
De MR stemt ermee in de schooltijden conform het aanvankelijke protocol te handhaven, 
ongeacht het nieuwe landelijke protocol. 
 
De directie kan tot het landelijk protocol volgt geen nieuwe beslissingen nemen. 
Wel is de school voornemens de gesplitste aanvangs- en eindtijden te handhaven. 
Ook bekijkt de school de mogelijkheid om de looproute tussen de locaties Broekhofstraat 
en Langstraat eenrichtingsverkeer te maken. 
Mocht blijken dat maatregelen zoals gescheiden pauzeren en afstand leerling-leerkracht 
gehandhaafd dienen te worden met volle klassen op een school van onze omvang, dan 
wacht de directie en het team een behoorlijke uitdaging. Het zou enorm schelen als dit op 
unitniveau gaat gelden, wat ook het maatwerk in onderwijs ten goede komt. Toestaan 
van unitniveau is niet ondenkbaar aangezien kinderen ook andere kinderen treffen op 
buitenschoolse activiteiten. 
 
Zodra het nieuwe protocol beschikbaar is, wordt het vertaald naar onze school en 
gedeeld met de MR ter beoordeling. Een pragmatische inslag is hier wenselijk, gezien 
het korte tijdsbestek waarin het gedeeld moet kunnen worden met het team en ouders. 

 
● Formatie 

Door de dalende leerlingpopulatie verliest De Koperwiek formatieplaatsen. Door 
personele wijzigingen in de oorspronkelijke formatie kan deze in de hoedanigheid na 
wijzigingen gehandhaafd blijven.  
 
De directie toont het aantal benodigde formatieplaatsen per unit voor 2020-2021.  
 
De directie informeert de MR over de prognose van de leerlingpopulatie (na verwachte 
daling volgt stabilisatie en zelfs weer stijging) en het te verwachten formatieverloop. Ook 
geeft de directie weer hoe het team staat in de verdeling van fte-ruimte binnen de 
formatie. 
 
-hierna volgt een reces met vlaai als dank voor inzet van de MR-leden en ter ere van het 
heugelijke feit dat na 7 jaar knokken de gymzaal en verbouwing in zicht zijn- 
 

● Tijdpad renovatie en nieuwbouw 
Na het sluiten van de scholen voor de zomervakantie zullen de hulplokalen z.s.m. 
verplaatst worden naar het terrein van Den Hulster.  
Vervolgens zal de verhuizing naar Den Hulster door professionals worden gerealiseerd.  
Na de verhuizing zal, in augustus/september, gestart worden met de (ver-)bouw aan de 
Broekhofstraat.  
Voor aanvang van het schooljaar 2021-2022 is de verbouwing, de gymzaal en de 
verhuizing klaar.  
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Den Hulster moet in de vakantie gaan verbouwen. We krijgen binnenkort concrete 
informatie van Den Hulster over onze huisvesting aldaar. 
 
De omgevingsvergunning is vandaag ingezet en er mag bezwaar worden aangetekend.  
Er worden echter geen proces-afremmende bezwaren verwacht, alles valt binnen het 
bestemmingsplan.  
 
De architect levert binnenkort 3D tekeningen. 

 
Het nieuws van de (ver-)bouw is door een afgevaardigden van de gemeente en iemand 
van school persoonlijk aan buurtbewoners meegedeeld.  
 

● Aanpassing onderwijstijd (instemming OMR) en arbeid- en rusttijd (advies PMR) 
De directie wijst de MR op het verschil in roosters van onderwijstijden. 
Er bestaat een regulier rooster zoals De Koperwiek hanteerde voor de Corona-crisis. 
Er bestaat een continurooster, waarvan begrijpelijkerwijs maar ten onrechte wordt 
gedacht dat De Koperwiek deze hanteert sinds de Corona-crisis. 
En er bestaat een 5-gelijkedagdelenrooster, dat De Koperwiek daadwerkelijk hanteert 
sinds de Corona-crisis. 
 
De directie zet het verschil per roostervariant uiteen in lesuren (leerlingen), arbeidsuren 
(leerkrachten), opbouw lesuren en marge per jaar en 8 jaar en benoemt bijbehorende 
knelpunten en voordelen voor de verschillende leeftijd leerlingen, leerkrachten en ouders. 
 
Met het oog op de tijdelijke huisvesting bij Den Hulster is een continu- of 
5-gelijkedagdelenrooster niet ondenkbaar. Dit beperkt de logistiek van ouders ter plaatse 
(wens van Den Hulster) en houdt rekening met ouders met kinderen op beide locaties. 
Tijdelijke huisvesting is geen crisis en dus legt de directie haar voorstel aan de MR voor.  
De PMR mag adviseren in arbeid- en rusttijden. De OMR moet instemmen met een 
eventuele aanpassing van onderwijstijd en besluiten hoe ze ouders hierover raadpleegt 
en hoe ze omgaat met de feedback, hierover ontstaat enige discussie. Mocht hierover 
geen overeenstemming bereikt worden, dan kan er over worden gestemd. Er worden 
voor- en nadelen van het momenteel gehanteerde rooster benoemd, voor zowel 
leerlingen, leerkrachten als ouders.  
Besloten wordt eerst het landelijke protocol af te wachten. Als het ministerie continu- 
achtige roosters uitrolt tot na de zomervakantie laat dit sowieso geen ruimte voor 
discussie. Mocht dit niet het geval zijn dan geldt de mening van de leerkrachten als koers 
naar de ouders en moet er alsnog besloten worden over het (hoe) raadplegen van de 
achterban. 
 

● Advies MR over intentie tot onderzoek voor aangaan duurzame samenwerking voor 
juniorschool. 
De MR stemt hiermee in. 
  

6. Punten vanuit het MR-jaarplan 
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● MR verkiezing 
Is binnen personeel uitgezet. 
Marcel heeft zich herkiesbaar gesteld. Wegens de Corona-crisis is het mogelijk de 
herverkiezing van Marcel uit te stellen tot het nieuwe schooljaar. De MR stemt hiermee 
in. Communiceren met ouders.  
 

● Functioneren MR 
Komt niet aan bod.  
 

● Informatie vanuit GMR 
Dit agendapunt wordt niet uitvoerig behandeld. De hoogtepunten worden gedeeld: 
Kim heeft sinds het begin van dit kalenderjaar zitting in de GMR wegens tussentijds 
aftreden van een ander personeelslid. 
De laatste vergadering dateert van 29 januari 2020. 
De eerstvolgende vergadering is op 27 mei 2020.  
Voortaan zal Kim ons op dit agendapunt bijpraten, waar voorheen Monique dit deed. 
Clim merkt op dat destijds op zijn vraag over de vacature bij de GMR nu een ouderzetel 
beschikbaar zou moeten zijn. 
 

7. Financiën 
De ouderbijdrage is nog niet geïncasseerd. De Koperwiekweek heeft geen doorgang 
gevonden door de Corona-crisis. Er wordt een aangepaste ouderbijdrage vastgesteld van 10 
euro, die t.z.t. wordt geïncasseerd. Door de huidige crisis kunnen we sommige gezinnen nu 
niet met een ouderbijdrage confronteren.  
Kinderen van groep 8 die hun eindkamp hebben moeten missen worden hierin 
gecompenseerd. 
 
8. Punten overig 
● Team / Lief en Leed 

Dit agendapunt wordt niet besproken. 
 

● Ouderinformatieavond media/-veiligheid 
Dit agendapunt wordt niet besproken. 
 

● Scholing/cursus MR 
MR-scholing is wegens de corona-crisis niet meer aan de orde gekomen. Chantal 
benadrukt haar behoefte hieraan. Nu Kim zitting heeft in de GMR zal zij collectieve 
scholing via de GMR inbrengen in de volgende vergadering aldaar. 
 

● Arbo (Leon) 
Dit agendapunt wordt niet besproken. 
 

9. Inbreng volgende vergadering 
● onbehandelde agendapunten van deze vergadering 
● functioneren MR 

 
10. Sluiting  
Kim dankt allen hartelijk voor hun inbreng en sluit de vergadering omstreeks 22.00 uur. 
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