
Notulen MR-bijeenkomst DATUM IN 21-12-16 IKC de Koperwiek

Aanwezig (via Google Meet): Kim, Kelly, Latifa, Chantal, Perry, Marcel, Manon,
Ankie, Irene, José (t/m punt 5) en Jaer

Afwezig : -

Afspraak
Besluit
Agendapunt volgende vergadering
Extern communiceren

1. Opening
Kim opent de vergadering en vraagt of er agendapunten eerder op de agenda moeten staan
i.v.m. de aanwezigheid van José.

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

3. Post
● Ingekomen stukken: geen
● Uitgaande stukken: geen

4. Rondvraag
Chantal vraagt waarom er besloten is geen online onderwijs aan te bieden in week 51. Dit is
géén besluit van de Koperwiek, maar is zo voorgesteld door de regering. De bestuurders van
de drie grote stichtingen in de regio Venlo hebben van 3 stichtingen (Akkoord, Fortior,
Kerobei) heeft dit zo overgenomen.
Op de Koperwiek biedt iedere unit wel mogelijkheden aan om thuis te kunnen oefenen of
herhalen, zodat ouders dit met kinderen op vrijwillige basis kunnen benutten.

5. Punten vanuit de directie
● Stand van zaken corona

Als Koperwiek hebben we geen invloed op de landelijke corona-besluiten t.a.v. het
onderwijs besluiten t.a.v. corona.

● Stand van zaken personele bezetting
De bezetting op De Koperwiek is nog altijd een probleem ofschoon er wel een aantal
verbeteringen op te merken zijn. Voor de groepen 2 (waar juf Lisa vertrokken is) is in
elk geval een oplossing gevonden. Ook is er op de Langstraat nog een vervanger
beschikbaar gekomen. Daarnaast is er in de groepen 6, 7 en 8 een extra
onderwijsassistent 4 dagen in de week.
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Juf Kim ruilt de taak van kwaliteitscoördinator onderwijsontwikkeling weer in voor haar
taak uit eerdere jaren. Ze geeft nu voornamelijk les aan kinderen in de B+U groepen
tijdens het unitwerk in unit 4, 5 en 7.
Juf Ankie is zich daardoor weer volledig gaan richten op het KC-schap
(kwaliteitscoördinator). Met (extra) inzet van meneer Tom en juf Majon zijn de
daardoor ontstane lege plekken in unit 6 en 8 opgevangen.

● Stand van zaken vernieuwbouw
Doordat de huidige aannemer groter is, verlopen de werkzaamheden zonder
opstoppingen. Hierdoor ligt de bouw nog op schema voor het gestelde doel van eind
april. Als school gaan we er vanuit dat we in elk geval na de zomer in de
Broekhofstraat kunnen starten.

● Stand van zaken Kansrijk
Er zou deze week een vergadering plaatsvinden, maar die is afgezegd (door een
andere partij). Hier is dan voorlopig ook geen nieuws over te melden.

6. Overig punt Marcel: verhuizing groep 6
De groepen 6 van nu gaan waarschijnlijk na dit jaar terug naar de Broekhofstraat. Een jaar
later zouden ze dan weer naar de middelbare school terugkeren. Marcel vraagt zich af of dit
een wenselijke move is voor deze kinderen. Hij vraagt naar de mening van de overige
MR-leden. Die zien dat kinderen van groep 6 al heel wat gewend zijn op de Koperwiek, als
het om verhuizen gaat en gaan er vanuit dat zo’n (ver)nieuw(d) gebouw voor kinderen een
hele fijne plek gaat zijn.
Vervolgens komt de vraag bovendrijven of groep 8 de unit is die volgend jaar in het gebouw
aan de Waterhoenstraat moet blijven. José geeft een toelichting over de gang van zaken in
het voortraject van de vernieuwbouw. Ook benoemt ze dat unit 8 de meest voor de hand
liggende optie is voor de lokalen in het gebouw van Den Hulster. Het is echter nog niet
besloten dat dit groep 8 MOET zijn, maar het KAN maar één unit worden.

7. Punten vanuit het MR-jaarplan
● Punten vanuit de GMR

De GMR is op zoek naar ouders voor de oudergeleding van de GMR.
Roel Versleijen (algemeen directeur) heeft de GMR bijgepraat over het feit dat 2
katholieke scholen uit de gemeente Leudal graag een openbare school willen worden
en mogelijk aan willen sluiten bij stichting Akkoord.

● Huishoudelijk reglement
Vanuit de GMR is er nog geen nieuw huishoudelijk reglement opgesteld. Kim had wel
al een huishoudelijk reglement opgesteld voor onze MR. Deze ligt vandaag voor ter
goedkeuring. Eén punt wil Kim graag even bespreken en dat is die van vervangend
voorzitter. Willen we een vaste vervanger voor Kim of beslissen we wie haar vervangt
tijdens de betreffende vergadering? Er wordt gestemd en daarmee besloten dat
Manon de vaste stand-in is bij afwezigheid van Kim.
Perry heeft nog een vraag over de termijn voor besluitvorming bij crisissituaties. Moet
hier niet ook een termijn voor vastgesteld worden? Besloten wordt dat er geen termijn
komt voor crisissituaties, zoals corona. De vernieuwbouw en Kansrijk scharen we niet
onder een crisissituatie, maar onder beleidsvoorstellen.
Kim vraagt of het goed is om het huishoudelijk reglement nu vast te stellen. Iedereen
stemt daarmee in. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld.

8. Financiën
. Er is geen nieuws op het gebied van financiën.
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9. Punten overig
● Lief en Leed

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

● Verkeerssituatie Waterhoenstraat
Leon van den Elzen en Joep Maessen zijn, in naam van de gemeente, op gesprek
geweest i.v.m. de verkeersveiligheid op de Waterhoenstraat. De zorgen zijn gedeeld
met de ambtenaren. Ook is er geconstateerd dat de onveiligheid voor een deel
ontstaat door gedrag van enkele ouders.
Volgens de ambtenaren komen we in aanmerking voor een pilot m.b.t. autovrije
straten rondom basisscholen. We hebben volgens hen recht op een subsidie voor het
afzetten van de straat rondom de oversteekplek. We zien als school kansen in het
afzetten van de straat. Het is echter de vraag hoe de directie van Den Hulster hierin
staat. Hierover gaan Kim en José volgende week in gesprek met de directie van
College Den Hulster.
Ambtenaar Joep gaf aan dat deze situatie mogelijk ook een pilot kan vormen voor de
locaties op de Langstraat en de Broekhofstraat.

Marcel stelt dat we mogelijk ook brigadierscursussen aan zouden kunnen laten
bieden aan welwillende ouders, die wel willen surveilleren, maar opzien tegen het
omgaan met lastige situaties of vervelende reacties. Dit houden we nog in ons
achterhoofd.

● Overig punt Perry t.a.v. Koperwiekdagen
Perry wil weten in hoeverre we dit al voorbereiden i.v.m. de situatie rondom corona.
Manon geeft aan dat dit sowieso op de planning staat en we voornemens zijn dit
gewoon te organiseren, mits de corona situatie het toelaat. Voor groep 8 is er ook de
afgelopen 2 jaren iets spetterends georganiseerd en dat zal hoe dan ook, ook dit jaar
weer gebeuren, binnen de dan geldende beperkingen.

10. Inbreng volgende vergadering
-

11. Sluiting
Kim dankt iedereen voor de bijdrage in het eerste deel van dit schooljaar en sluit de
vergadering.
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