
Notulen MR-bijeenkomst 22-05-19 IKC de Koperwiek

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

Afspraak
Besluit
Agendapunt volgende vergadering
Extern communiceren

1. Opening
Manon opent de vergadering. Kim is niet helemaal fit en daardoor afwezig. Manon neemt
haar taak als voorzitter waar.

2. Rondvraag
● Chantal constateert dat we dit jaar elke keer op donderdag vergaderen met de MR. Ze

vraagt of dit volgend jaar weer 2 afwisselende dagen van de week kunnen zijn. Jaer zal
via de mail peilen welke dagen het meest geschikt zijn voor de MR.

● Marcel vraagt of de schoolfotograaf dit jaar nog komt.  Marian was hier al mee bezig.
José gaat checken of dat dit jaar nog gaat lukken.

● Marcel stelt een vraag over de beperkte mogelijkheid tot het vullen van de fles. In groep
6, 7 en 8 zijn er strikte afspraken om het verkeer van en naar de toiletten te beperken. In
deze, warme, periode wordt kinderen aanbevolen een extra flesje water vanuit thuis mee
te nemen.

3. Punten vanuit de directie
José geeft aan dat de planning van de vergaderingen op dit moment niet helemaal in de pas
loopt met de informatie die José voor de MR heeft. Dat is voornamelijk een gevolg van de
vaak late wijzigingen vanuit de overheid. Hierom stelt José voor de laatste vergadering één
week naar voren te halen. Deze staat nu gepland op donderdag 30 juni. Jaer zal per mail
inventariseren of en, zo ja, wanneer dit haalbaar is.
● NPO, stand van zaken/verplichting: Door de verhoging van salarissen is het nog niet

mogelijk om nu voldoende zicht te hebben op de inzet van NPO-gelden. Exacte
gegevens volgen binnenkort nog. Overigens kunnen we de NPO-gelden over meerdere
jaren uitspreiden.

● Invulling NPO-gelden: Tijdens de vorige vergadering hebben we al besproken hoe we
NPO-gelden in kunnen zetten in de huidige groepen 4. Op dit moment wordt daar grote
delen van de week gewerkt in 3 basisgroepen. Het DT-KC stelt voor om dit volgend jaar
zo voort te zetten voor deze lichting en per jaar te evalueren of (en in welke mate) het
nog mogelijk blijft. José vraagt de MR naar hun mening hierin. Ook stelt ze de vraag hoe
de ouders denken over de momenten, waarop er van 3 groepen weer 2 groepen
gemaakt worden (zoals tijdens de gym). Ouders hebben de ervaring dat kinderen snel
wennen aan nieuwe situaties en dus ook aan de veranderde groepering. Mogelijk is het
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met het oog op de toekomst wel slim af en toe een gezamenlijk moment te plannen,
zodat ze contact/binding met elkaar houden.

● cao: Ouders zijn al op de hoogte van de nieuwe cao en de veranderde salarissen.
● Kansrijk (10-14 onderwijs): Dit traject verliep lange tijd wat stroef. Unit 8 zag als

belangrijkste, mogelijke winstpunt in dit traject het coachen van elkaar. Op dat gebied is
er nu wat meer ontwikkeling. Deze coaching heeft als doel om ervaren knelpunten uit het
verleden, m.b.t. de overgang naar het VO, voor te zijn. Het komend schooljaar zal er een
vorm van samenwerking uitgeprobeerd gaan worden. Kinderen op de brugklas zullen
dan gecoacht gaan worden middels duo-coaching. Het duo bestaat dan uit een VO- (van
Den Hulster) en een PO-coach (van de Koperwiek), die samen passende begeleiding
bieden.

● Huisvesting: José vraagt de MR of er behoefte is aan een bezoek aan de nieuwbouw.
Daar is animo voor. Dit kan echter alleen op een werkdag rond 16:30 uur. Jaer zal ook
hiervoor via de mail inventariseren welke datum haalbaar is.

● Huisvesting en meubilair: De meubilaircommissie van het schoolteam is bezig met het
kiezen/aanschaffen van nieuw meubilair voor de locatie Broekhofstraat. De gestegen
kosten vormen enigszins een sta-in-de-weg. Daarom is ervoor gekozen om het huidige
meubilair van groep 4 voorlopig aan te houden. Dit is nog relatief nieuw, omdat het
aangeschaft is na gereedkoming van de vernieuwbouw aan de Langstraat (juli 2016).

● Verhuizing: deze wordt in gang gezet, zoals besproken in de vorige MR-vergadering. Op
donderdag 21 juli is er in de ochtend nog gewoon school, maar hebben de kinderen in
de middag vrij. Hierdoor kan er donderdagmiddag en op vrijdag verhuisd en ingericht
worden naar/in de nieuwbouw.

● In de tweede week van het nieuwe schooljaar komt er een feestweek om, met
terugwerkende kracht, het 25-jarig jubileum te vieren en de school officieel te openen.

4. Punten vanuit het MR-jaarplan
● Verkiezingen: Morgen gaat er een bericht uit naar ouders dat Perry en Latifa zich weer

verkiesbaar stellen en dat geïnteresseerde ouders zich kunnen melden tot na het
Hemelvaartweekend.

● GMR: er zijn geen dringende zaken.

5. Financiën
De ouderbijdrage is geïnd in april. Er zijn in het land wat ontwikkelingen rondom de
ouderbijdrage. Daarom kunnen we op dit moment nog niet bepalen hoe een nieuwe
ouderbijdrage eruit gaat zien.

6. Punten overig
● Lief en Leed: De punten rondom Lief en Leed worden met de Mr gedeeld.
● Verslaggesprekken: Latifa heeft ervaren, net als andere ouders, dat de duur van

verslaggesprekken vaak niet toereikend is. Manon geeft aan dat het doel van een
gesprek is om het verslag door te spreken. Dit jaar merken we dat er meer tijd nodig is,
wat mogelijk komt doordat we elkaar door corona minder gezien hebben. Jaer geeft aan
dat er mogelijk nog wat rek zit in het kwartier als ouders niet op 2 opeenvolgende tijden
gesprek hebben van hun afzonderlijke kinderen. Hierdoor zou er niet 5 minuten wisseltijd
gepland hoeven te worden. Ankie zal dit bespreken in het DT-KC.

7. Inbreng volgende vergadering
● MR-uitje (Perry)

8. Sluiting
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Manon sluit de vergadering.

Openbare Basisschool De Koperwiek – p/a Broekhofstraat 2 – 5912TP Venlo – � 077 3200484

� secretarismr@koperwiek-akkoord-po.nl – www.koperwiek-akkoord-po.nl

3


