


Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van IKC De Koperwiek van het schooljaar
2021-2022. In dit verslag worden zowel organisatorische als inhoudelijke zaken uiteengezet.

ORGANISATORISCH

Het afgelopen schooljaar is de Medezeggenschapsraad (Mr) bij elkaar geweest voor vergaderingen
op:

● 23-09-2021
● 04-11-2021
● 16-12-2021
● 10-02-2022
● 31-03-2022
● 19-05-2022
● 21-06-2022

De notulen van de vergaderingen zijn te lezen op de website van IKC De Koperwiek:
www.ikcdekoperwiek.nl/

De Medezeggenschapsraad bestond het afgelopen jaar uit de volgende afgevaardigden:

Teamleden:
● Ankie Hendrikse
● Irene Hovens (verkiezingen)
● Jaer Nijssen (notulant, lief en leed)
● Manon Schoon (penningmeester)
● Kim Wijnhoven (voorzitter, secretariaat en GMR-lid)

Ouderleden:
● Kelly Ambaum (GMR-lid)
● Perry Arts
● Chantal Cornelissen
● Marcel Mullenders (verkiezingen)
● Latifa Ouaamar

Tijdens elke vergadering was José Vervoort (directeur) aanwezig of gedeeltelijk aanwezig.

https://www.ikcdekoperwiek.nl/


INHOUDELIJK

Inhoudelijk zijn tijdens de vergaderingen onderstaande punten aan bod gekomen.
In dit jaarverslag worden deze items slechts kort benoemd. Voor specifieke details verwijst de Mr
naar de notulen die per vergadering zijn gemaakt.

23-09-2021

De Mr neemt kennis van:
● Een digitaal inspectiebezoek dat heeft plaatsgevonden.

Het betrof een themaonderzoek met als onderwerp ‘kwaliteitsverbetering in relatie tot de
leerlingenpopulatie’. Er is ingezoomd op de optimalisering van het rekenonderwijs.
De inspectie was zeer lovend.

● Personele ontwikkelingen
● De aangepaste Corona-maatregelen op landelijk niveau.
● Stand van zaken rondom de vernieuwbouw

De Mr stelt vast:
● De ouderbijdrage voor het komende schooljaar
● Het Mr-jaarplan voor 2021-2022
● Het Mr-jaarverslag van 2020-2021

01-10-2021

Namens de oudergeleding van de Mr vindt er een digitale oproep plaats waarin ouders van onze
school worden opgeroepen om te helpen surveilleren bij de oversteekplaatsen naar College Den
Hulster. Er volgt helaas geen enkele aanmelding.

04-11-2021

De Mr neemt kennis van:
● Personele ontwikkelingen en bezettingsproblematieken
● De opbrengst van het tevredenheidsonderzoek
● Stand van zaken rondom de vernieuwbouw
● Stand van zaken 10-14 onderzoek (vanaf nu Kansrijk genoemd)
● Ontwikkelingen rondom Mr-reglementen
● Ontwikkelingen rondom een gemeentelijke verkeersproef met een autovrije straat.

Naar aanleiding van dit onderwerp wordt de verkeerssituatie op de locatie Waterhoen
besproken. De Mr besluit een gemeentelijke ambtenaar uit te nodigen om het gesprek over de
onveilige verkeerssituatie aan te gaan.

De Mr adviseert positief:
● Over de gepresenteerde conceptbegroting van 2022

16-12-2021 > ingelaste vergadering met de Gemeente Venlo

José Vervoort en een afvaardiging van onze Mr (zowel ouders al personeel) gaan in gesprek met Leon
van Elzen en Joep Maessen van de Gemeente Venlo over de zorgen die wij hebben over de
verkeerssituatie op de locatie Waterhoenstraat. De ambtenaren geven aan dat wij in aanmerking
komen voor een pilot vanuit de gemeente met betrekking tot autovrije straten rondom de school
tijdens de start- en eindtijden. Hier zien wij kansen in.
José en Kim gaan dit terugkoppelen met de directie van College Den Hulster.



16-12-2021

De Mr neemt kennis van:
● Stand van zaken Corona (nieuwe landelijke besluiten)
● Stand van zaken personele bezetting
● Stand van zaken vernieuwbouw
● Stand van zaken Kansrijk

De Mr stelt vast:
● Manon als vaste vice-voorzitter
● Het nieuwe Mr-reglement

10-02-2022

De Mr neemt kennis van:
● De nieuwe landelijke bekostigingssystematiek
● Aanmeldingen en leerlingenverloop
● Stand van zaken vernieuwbouw
● Stand van zaken Kansrijk
● Ontwikkelingen rondom de schooltijden van schooljaar 2022-2023
● Het feit dat de directie van College Den Hulster een schriftelijke verklaring eist van de

hulpdiensten (zowel brandweer, politie als ambulance) voordat De Koperwiek aan de
verkeerspilot van de Gemeente venlo mag gaan deelnemen

De Mr stelt vast:
● Het Jaarverslag

De Mr stemt in met:
● De regeling bijzondere bekostiging en begeleiding starters en schoolleiders (Akkoord!)

21-02-2022 > Ingelaste vergadering via Meet

De Mr neemt kennis van de landelijke versoepelingen rondom de Corona-maatregelen.
Deze houden in dat ouders weer de school in mogen. De Mr-leden wegen voor- en nadelen van deze
nieuwe regels af en adviseren de school 2 dagen in de week open te stellen voor ouders (maandag en
vrijdag).

23-02-2022 > Ouderenquête

De Mr zet een enquête uit onder de ouders over de wensen rondom schooltijden in 2022-2023

01-04-2022

De voorzitter van de Mr communiceert met Joep Maessen (Gemeente Venlo) over de verkeerspilot.
Deze blijkt moeilijk uitvoerbaar op de tijdelijke locatie (college Den Hulster).
De Koperwiek wil daarom graag deelnemen aan de verkeerspilot (autovrije straat tijdens in- en
uitloop) met ingang van het nieuwe schooljaar. We willen dit graag voor zowel de locatie Langstraat
als de locatie Broekhofstraat.



31-03-2022

De Mr neemt kennis van:
● Wijzigingen in de Corona-omstandigheden in combinatie met activiteiten
● Stand van zaken vernieuwbouw en verhuizing
● De voortgang van de manier van groepsindelingen

De Mr stemt in met:
● Het handhaven van de huidige schooltijden vanaf schooljaar 2022-2023
● Het formatieplan voor 2022-2023

25-05-2022

De Mr neemt kennis van:
● Het voornemen over hoe de NPO-gelden worden ingezet in schooljaar 2022-2023
● De voortgang van het project Kansrijk
● Stand van zaken vernieuwbouw en verhuizing
● Stand van zaken verkiezingen Mr

21-06-2022

De Mr neemt kennis van:
● De voortgang van het project Kansrijk
● Stand van zaken vernieuwbouw en verhuizing
● Ontwikkeling binnen stichting Akkoord! rondom het afschaffen van de ouderbijdrage
● Het inzetplan voor schooljaar 2022-2023

De Mr stemt in met:
● Het voornemen over hoe de NPO-gelden worden ingezet in de schooljaren 2023 t/m 2025
● De vergaderplanning van de Mr voor schooljaar 2022-2023

13-07-2022

De Pmr stelt met de directeur toe te kennen uren in de normjaartaak vast.
Het betreft uren waarover discussie was ontstaan in het team. Naar aanleiding van een enquête en
het horen van de achterban stelt de Pmr de uren samen met de directeur vast.

15-07-2022

De Mr stemt in met het voorstel om in de laatste schoolweek een lesdag in te korten vanwege
verwachte temperaturen van boven de 35 graden.



FINANCIEEL OVERZICHT 2021-2022

ONDERWERP UITGAVE

VOO Contributie MR 301-500 Leerlingen € 175,13

Lief en Leed € 75,01

SLOTWOORD

Er is in het afgelopen jaar constructief en in goede sfeer vergaderd.
Er was sprake van een hoge betrokkenheid en inzet binnen onze Mr, waarvoor dank!


