
Notulen MR-bijeenkomst DATUM IN JJ-MM-DD IKC de Koperwiek

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

Afwezig : -

Afspraak
Besluit
Agendapunt volgende vergadering
Extern communiceren

1. Opening
Kim opent de vergadering.

2. Rondvraag
-

3. Punten vanuit de directie
● Kansrijk (10-14 onderwijs): Het onderzoek m.b.t. dit traject heeft een eerste conclusie

opgeleverd. Kim nodigt Roel uit om deze toe te lichten in de eerste vergadering van het
schooljaar 2022-2023.

● Huisvesting: begin juli zullen we officieel in het gebouw terecht gaan kunnen. José licht
het tijdpad richting het eind van het jaar toe. Op donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli zal
vervolgens de grote verhuizing plaatsvinden en worden de klassen grotendeels
ingericht. Na de vakantie zullen leerpleinen en lokalen ingericht zijn. Andere
sfeerbepalende meubels zullen pas later beschikbaar komen door vertraging in de
levering. Zoals het er nu uitziet, lijkt dat eind september geleverd te worden.

● Ontwikkelingen ouderbijdrage: Landelijk zijn er ontwikkelingen: de nieuwe minister wil de
(vrijwillige) ouderbijdrage afschaffen. Akkoord! steunt dit standpunt en wil de
ouderbijdrage afschaffen. De GMR heeft hier al mee ingestemd. Dit besluit zal gevolgen
hebben voor de schooluitjes of Koperwiekdagen. In het schoolteam zal tijdens een
studiedag bekeken worden welk activiteitenaanbod het meest passend en geschikt is en
hoe dingen gerealiseerd kunnen worden binnen het, in de toekomst, beschikbare
budget.

● Reguliere formatie, inzet: José licht de formatie voor het schooljaar 22-23 toe. Ook het
inzetplan voor het nieuwe schooljaar wordt gepresenteerd.

● NPO-gelden: De NPO-middelen mogen besteed worden tot en met het schooljaar
2024-2025. Het voorstel is om de beschikbare middelen ook daadwerkelijk over de
komende drie jaar uit te smeren zodat kinderen nog t/m 2025 kunnen profiteren van de
inzet van extra handen. De MR heeft instemmingsrecht in deze. José vraagt de MR hoe
lang deze nodig denkt te hebben om tot besluitvorming over te gaan m.b.t. deze
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NPO-gelden. De MR geeft unaniem aan achter het gedane voorstel te staan en stemt in
met de inzet van de NPO-gelden.

4. Punten vanuit het MR-jaarplan
● Vergaderplanning Mr komend schooljaar: de vergaderdata zullen verdeeld worden

over de maandagen, dinsdagen en donderdagen in het nieuwe schooljaar. De
definitieve data volgen nog.

● Werkverdelingsplan (PMR): Dit komt terug op de studiedag van het team. De PMR
zal voorafgaand aan de zomervakantie hier een besluit in moeten nemen. Dit wordt
na de zomervakantie toegelicht in de MR.

● GMR: De GMR zit daags na deze vergadering met het toezichthoudend orgaan van
Akkoord! om tafel. Daar wordt de GMR geïnformeerd over de manier van toezicht
houden.

5. Financiën
-.

6. Punten overig
● Lief en Leed: De punten rondom Lief en Leed worden met de Mr gedeeld.
● Mr-uitje (Perry): Volgend jaar zal er een datum gepland worden voor een informeel

moment voor de MR–leden.

7. Inbreng volgende vergadering
● Kansrijk (10-14 onderwijs), met aanwezigheid van Roel;
● Toelichting werkverdelingsplan;
● MR-uitje

8. Sluiting
Kim sluit de vergadering en bedankt eenieder voor de bijdrage het afgelopen jaar. Ook
feliciteert ze iedereen die herkozen is nogmaals..
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