Jaarverslag MR 2020-2021
Oudergeleding:
Robin van Loo (voorzitter)
Femke Boersema
Marlies Hagen- te Boekhorst
Personeelsgeleding:
Wineke Driezen
Gertrud Harmsen
Cindy van Koningsveld

Algemene gedeelte
Algemene beschouwingen
De MR heeft dit jaar 7 vergaderingen gehad. De afspraak is blijven staan dat het
voorzitterschap door een ouder wordt vervuld en de notulen door de
personeelsgeleding worden gemaakt. Bij onze vergaderingen is het bevoegd gezag
aanwezig; directeur Henriëtte van der Wal. Wij kiezen voor korte lijnen, vragen
worden direct beantwoord en transparantie. Met elkaar zorgen we voor de school,
ieder vanuit zijn eigen visie (ouder-leerkracht-directie).
Verkiezingen
Kandidaatstelling
Annemarie Bouwman wordt met ingang van het schooljaar augustus 2021
opgevolgd door Marlies Hagen- te Boekhorst. Wineke Driezen is lid van de
personeelsgeleding van de MR sinds aug. 2017, zij wordt met ingang van aug. 2021
vervangen door Elise Koopman.
Samenstelling van de MR 2020-2021
De MR van De Kopermolen bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De voorzitter
is Robin van Loo, hij is lid van de oudergeleding. Het notuleren of secretaris werk
wordt gedaan door een van de leerkrachten; er wordt gerouleerd. Overige leden zijn,
Femke Boersma en Malies Hagen- te Boekhorst voor de oudergeleding.
De personeelsgeleding bestaat uit Gertrud Harmsen, Cindy van Koningsveld en
Wineke Driezen. Er is geen penningmeester, Henriette van der Wal (directeur)
beheert de financiën van de MR.
Vergaderingen MR

De MR vergaderingen staan gepland op de dinsdagavond, in enkele gevallen is
uitgeweken naar een andere avond in de week. De vergaderdata staan een week na
de GMR vergaderingen gepland. De jaarplanning van het CNV wordt bij de
vergaderingen als leidraad gehanteerd. Overige onderwerpen van gesprek worden
daaraan toegevoegd.
Het bevoegd gezag, de directeur van De Kopermolen, is aanwezig bij alle
vergaderingen. Hier hebben wij bewust voor gekozen. Indien nodig kunnen wij
vergaderingen inlassen zonder bevoegd gezag of een deel van de geplande
vergadering zonder bevoegd gezag reserveren.
Tot maart hebben de vergaderingen online plaatsgevonden via Teams, vanwege de
Covid-19 pandemie. Daarna hebben de laatste twee vergaderingen fysiek op locatie
plaatsgevonden.
Na goedkeuring van de notulen, worden ze op de website van de school geplaatst.
Daarnaast wordt een beknopte samenvatting van de MR vergadering geschreven in
de Nieuwsbrief.
De GMR
De GMR is verdeeld in werkgroepen, de scholen zijn verdeeld over de GMR leden.
Edwin te Winkel is de voorzitter van de GMR. H.Luggehorst-Schutte is secretaris van
de GMR. Zij mailt de stukken en notulen naar het mailadres van de MR van De
Kopermolen. Clemens Groot-Koerkamp vertegenwoordigde het afgelopen jaar De
Kopermolen bij de GMR. Hij is bij onze MR vergaderingen aanwezig geweest op
uitnodiging. Zijn rol wordt overgenomen door:
Inbreng van onze MR in de GMR verloopt via Clemens.
Overleg OR-MR
Indien de MR het wenselijk vindt iets te bespreken met de OR, worden
vertegenwoordigers uitgenodigd bij een vergadering om toelichting te komen geven.
Het functioneren van de MR en de voornemens voor het komende jaar:
Het komende jaar plannen we onze vergaderingen een week na de GMR
vergaderingen. We dringen er op aan dat we de notulen van de GMR tijdig
ontvangen. De notulen verschijnen te laat om nog actueel te zijn. Ons voornemen is
om de agenda van de GMR beter te volgen zodat we proactief kunnen reageren.
Scholing MR leden
Jaarlijks wordt er geïnventariseerd welke leden er een cursus gaan volgen. Hij wordt
van harte aanbevolen!
Contact achterban
De achterban wordt geïnformeerd via de nieuwsbrieven waarbij een korte
samenvatting van de MR vergadering wordt weergegeven. Verder wordt er voor de
goedgekeurde notulen naar de website verwezen. De Jaarverslagen zijn in ieder

geval terug te vinden op de website. De contacten met de achterban verlopen
informeel bij onze oudergeleding. Formeel zijn ze aanwezig bij
ouder-informatie-avonden om zich bekend te maken en te vertellen over de rol en
het belang van de MR. Een afvaardiging van onze oudergeleding is ook aanwezig bij
de 10-minuten avonden om zichtbaar te zijn in de school en om op een
laagdrempelige manier informatie te krijgen. Ouders met jonge kinderen zijn op het
schoolplein aanwezig en kunnen op deze wijze kennis maken met wat er leeft onder
de ouders. De teamleden informeren informeel collega’s tijdens de collegiale
contactmomenten en formel op de teamvergaderingen. Dit schooljaar is er echter
veelal online via Teams vergaderd en heeft de MR zich niet op deze wijze kunnen
presenteren vanwege de Covid-19 pandemie.
Evaluatie contacten
Als MR zijn wij ons ervan bewust dat we actief moeten blijven informeren.Het blijft
een aandachtspunt.
Instemming of advies aanvragen
Het afgelopen schooljaar zijn diverse onderwerpen besproken, veelal is er in
informatie voorzien, advies gevraagd en in een aantal gevallen is instemming
gevraagd.
Een overzicht:
September 2020:
We vergaderen online.
Marlies Hagen volgt Annemarie Bouwman op per september 2021.
Ouderbijdrage is vastgesteld op 42.50 euro per leerling. Plannen voor feesten
worden per keer bekeken. Schoolreis is verschoven naar mei. Dit allemaal in
verband met de Covid- 19 pandemie.
Het calamiteitenplan is handzamer gemaakt samen met de BHV groep.
MARAP Q2 2020 wordt besproken door Henriette. De Kopermolen iseen van de
weinige scholen van de stichting die groeit, de rest van de scholen krimpt. Ons
marktaandeel in Klarenbeek is 75 er is geen zicht op het aantal leerlingen van De
Dalk (nevenschool van De Marke in Apeldoorn). Nieuwe ouders beoordelen onze
school als positief, info is gemakkelijk online op de website te vinden.
De Ambitieplannen 2020 – 2021
a. Onderzoekend leren gaat van nature;
b. Passend leerlingenrapport;
c. Vernieuwd, natuurlijk en groen schoolplein;
d. Digitale rekenmethode;
e. ICT beleid;
f. Kleutervisieplan.
Ingelast punt: Voortgang corona:
Er wordt door het bestuur en de directeuren een ‘wat als-schema gemaakt’ door de
stichting. Wat zijn de prioriteiten en de keuzes, er is een concept gemaakt. Paul

Appel zal het eerst communiceren met de GMR. Zodra het klaar is zal het worden
gecommuniceerd naar team, MR en ouders.
Er wordt o.a. gekeken of thuis onderwijs haalbaar is in geval van een langer durende
verkoudheid. Bij corona binnen school neemt de GGD de regie over. Bestuur kan
uiteindelijk wel beslissen om de school te sluiten.
Oktober 2020:
We vergaderen online.
Aangezien Jeroen Nieuwkamp afscheid heeft genomen van de MR, heeft Robin het
initiatief genomen hem namens de MR te bedanken. Robin van Loo is tijdens de
opening van de MR vergadering fysiek, met de rest van de MR leden online, bij hem
langs gegaan om hem een cadeau aan te bieden.
Het jaarverslag van 2019-2020 wordt goedgekeurd.
Vanwege de Corona crisis doet de MR de volgende uitspraak over de ouderbijdrage:
Voor nu de ouderbijdrage nog behouden zoals deze is. Het is bijvoorbeeld nog niet
helder of het schoolreisje dit schooljaar zal doorgaan. Mocht dit niet het geval zijn,
zouden deze gelden ook nog besteed kunnen worden aan het 100 jarig bestaan.
Maar daar kan t.z.t. dan wel over gesproken worden. De MR houdt contact met de
OR hierover.
Voor nu geen nieuwe ontwikkelingen aangaande de ambitie plannen.
Corona maatregelen / ontwikkelingen worden besproken t.a.v. het Corona
beleidsplan.
Wel moet er nog aandacht zijn voor de afstand tussen ouders en opzichte van elkaar
op het schoolplein. Dit doet zich vooral voor tijdens het ophalen om 14.45 uur.
Henriëtte is nu tweemaal naar buiten geweest om ouders hierover aan te spreken.
Ziekteverzuim valt erg mee. Sommige collega’s zijn getest, maar gelukkig met een
negatieve uitslag.
Toegevoegd punt vanuit de actielijst: Evaluatie Passend onderwijs met het
Samenwerkingsverband. Met cluster Voorst hebben wij online geëvalueerd en de
mogelijkheid gehad punten aan te geven. Deze waren wel ingekaderd n.a.v. een
aantal stellingen. Dit alles wordt samen met overige evaluaties met ouders, overige
clusters en bestuurders samengevat en besproken. Hierover zullen wij weer een
terugkoppeling krijgen, welke we weer kunnen delen in de MR.
December 2020:
We vergaderen online.
Vanuit de GMR; De notulen van de laatste vergadering zijn deze keer vlot
ontvangen. Clemens Groot-Koerkamp stelt voor om regelmatig langs te komen om
ons te informeren. Tevens geeft hij aan dat 2020-2021 het laatste schooljaar dat hij
onze contactpersoon is.
Nieuwe bestuurder voor Paul Appel, is Martijn Manders geworden. Hij start 1 mei
2021, hij wordt ingewerkt door Paul Appel.
Corona maatregelen: Carnaval binnen school wordt wel gevierd maar op andere
wijze. Schoolondersteuningsplan is besproken. Het samenwerken met

samenwerkingsverband verloopt stroef. Het document wordt geplaatst op de website
van onze school.
Er wordt advies gevraagd aan de MR en adviseren positief.
RI&E plan van aanpak: risico inventarisatie en evaluatie ter informatie.
Er is gekeken of alles binnen de school en de stichting voor het personeel op orde is.
Er komen een aantal punten uit die verbeterd kunnen worden, ze worden
meegenomen naar stichtingsniveau (SKBG).
De ambitie plannen worden geëvalueerd.
Continurooster wordt geëvalueerd met het team. Daarna wordt de MR geïnformeerd
( februari) en wordt er advies gevraagd van de MR.
Februari 2021:
We vergaderen online.
Het ICT beleidsplan is doorgenomen, op basis van deze gegevens goed te lezen.
Het is een dynamisch beleidsplan, daar moeten we bewust van zijn.
Marap Q4; Henriette ligt het leerlingenaantal toe. Er zijn nog steeds veel
aanmeldingen en kennismakingsgesprekken. Er kan in de toekomst gewerkt worden
naar enkele groepen.
Enquête uitslagen thuisonderwijs; 104 gezinnen op de Kopermolen, waarvan er 61
gezinnen de enquête hebben ingevuld. Online Onderwijs is een wens van een kleine
groep ouders. De grootste groep ouders is tevreden over de huidige vorm van online
onderwijs zoals het momenteel wordt verzorgd. Voor de oudergeleding is het
herkenbaar wat ze hebben gelezen in dit document. Over het algemeen is het online
onderwijs zoals het nu is, goed geregeld en hebben we de voortgang van de
kinderen in beeld.
Toegekende formatie 2021-2022; Henriette geeft toelichting op de formatie. De
totstandkoming van de verdeling van de groepsgrootte en het aantal leerkrachten
wordt toegelicht.
Corona maatregelen/ ontwikkelingen – hervatting schoolonderwijs; Morgen heeft
Henriette MT overleg. Het noodplan wordt daaropvolgend neergezet en gedeeld
Ingelaste vergadering starten fysiek onderwijs. We vergaderen online.
Noodplan 4-2-2021 bespreken met MR 20.00 uur – 21.00 uur
Het plan is vanmiddag in het team besproken. Er ligt nog een vraag voor de MR: Er
wordt een snottebellen protocol gemaakt. Het stappenplan van de GGD wordt
nageleefd.
April 2021:
We vergaderen online.
GMR; Clemens heeft zich voor deze vergadering afgemeld. Hij zal er bij de volgende
vergadering bij zijn.
Robin van Loo stelt zich herkiesbaar voor de MR. Het termijn van Wineke Driezen en
Annemarie Bouwman zit er op. Annemarie wordt opgevolgd door Marlies Hagen- te
Broekhorst. Wineke informeert bij collega’s voor een opvolger.

Het concept van de formatie wordt besproken door Henriette.
Sluiting De Dalk; Door de Kopermolen is aangegeven dat er ruimte is voor deze
kinderen. Dit heeft voor veel ouders van de Dalk rust gegeven. Het is nu afwachten
hoeveel kinderen er gaan komen. Er is aangegeven naar hen dat het fijn zou zijn om
vóór de meivakantie helderheid te geven naar de Kopermolen.
Op termijn is het wellicht mooi om vanuit onze MR (Robin in de rol als voorzitter)
even contact te leggen met de MR van de Dalk.
Rondom de ontwikkelingen van Corona zijn er geen bijzonderheden.
Ziekteverzuim overzicht wordt besproken. Overzicht cijfers zijn gedeeld. Wat mooi is
dat wij als enige school op 0 stond binnen de Stichting. Bijzonder in deze tijd.
Ambitie Plannen worden besproken.
Vakanties / lesuren; Lesuren worden nog in stand gehouden zoals ze zijn. Volgend
schooljaar zal er georiënteerd worden op een continurooster/5-gelijke dagen model.
Mei 2021:
Fysieke vergadering op anderhalve meter.
Welkom aan Marlies, zij draait deze vergadering mee in de MR
Elise Koopman vervangt per augustus 2021 Wineke Driezen.
OR; Mandy is nog steeds penningmeester van de OR, Mascha Neuteboom neemt
deze functie over. Er is vanwege de corona geen kascontrole gedaan. De
verwachting is dat de uitgaven en inkomsten elkaar opheffen (quite).
Voor ouderbijdrage wordt overgegaan op TIKKIE.
Formatie, leerlingen De Dalk. Veel ontwikkelingen sinds de vorige MR vergadering.
Wij gaan naar 8 groepen; 1/ 2 A en 1/ 2 B (kleuters) en 6 enkele groepen.
Formatie is met het team besproken. Gevolgen binnen school: Er is een extra
leslokaal nodig, de BSO heeft andere ruimte nodig binnen school. Hierover wordt
overlegd met alle partijen.
Nationale gelden corona (voor 1 jaar lopend tot dec 2022). Deze worden ingezet
voor het bevorderen van het leesonderwijs in de huidige groepen 3 en 4.

Zorgplan (2021-2022) is vernieuwd, het is een werkdocument dat regelmatig
wordt aangepast. Er staat in hoe de ondersteuning wordt vormgegeven
binnen onze school. Het plan wordt doorgenomen met de MR.
Zelftesten; Deze zijn gearriveerd, alle personeelsleden hebben een doos met
zelftesten gekregen. Elke fulltimer wordt geadviseerd om zich twee keer te testen in
een week, parttimers naar eigen inzicht een à twee keer per week.
Doel is preventief testen zodat corona niet binnen de school komt.
Het zelftesten kan nog worden aangevuld in het corona-plan.
De MR stemt in met het gebruik van de zelftesten zoals beschreven.
Juli 2021:
Fysieke vergadering op anderhalve meter.
Clemens sluit digitaal aan en geeft terugkoppeling vanuit de GMR en de
bestuurswissel. Er zijn twee vergaderingen met Marthijn geweest, hij heeft een

goede eerste indruk achter gelaten. Marthijn is in eerste ervaring een verbinder.
Vanuit de GMR zal er vast nog een moment komen om hem beter te leren kennen.
Samenstelling GMR; Edwin de voorzitter en Clemens stoppen, dit was hun laatste
jaar. Er is nog een vacature vacant. Voor de komende periode wordt bekend
gemaakt welke contactpersoon De Kopermolen in de GMR vertegenwoordigd.
Sluiting Dalk -> leerling aantallen/formatie, Henriette geeft toelichting. De formatie is
gebaseerd op de totaal aantallen van het aantal leerlingen op De Kopermolen dat we
uitbreiden met een groep/ lokaal. De aanwas is ook in de kleutergroepen te merken.
Dit is een mooi stuk duurzaamheid voor de toekomst. Er komen geen leerkrachten
mee aangezien dit geen fusie betreft. De gemeente Voorst is op de hoogte, de
gemeente Apeldoorn wordt op de hoogte gesteld omtrent financiering van lln.
Ouders/ kinderen die naar De Kopermolen komen, hebben een weloverwogen keuze
genomen.

Wederom sluiten we een uniek schooljaar af.

