Datum : 29 september 2021
Waar :

Online via Teams

Aanvang: 18.30 uur

Aanwezig:

Ouders:

Sandra Gommans (voorzitter), Gina de Hoogh, Roel Florie

Leerkrachten:

Karin Lousberg , Ida van der Poel

Directie (op uitnodiging) :

Roland van der Steen, Marjo van Ool

Afwezig met kennisgeving:

Gaby van Berlo

Notulen vergadering MR d.d. 29-09-2021

1 - Opening en vaststellen agenda
Afwezig is : Gaby van Berlo
Geen wijzigingen agenda

2 - Verwelkoming nieuwe leden ; Gina de Hoogh en Roel Florie
De nieuwe leden Gina en Roel stellen zich (nogmaals) voor en worden welkom geheten als
leden van de OMR.

3 - Ingekomen en uitgaande post
N.a.v. een info brief van het LKCA aangaande cultuureducatie op basisscholen licht Roland
toe dat de cultuurgelden volledig ingezet worden op Cortemich waarbij John en Naomy de
invulling hiervan grotendeels schoolbreed coördineren.

Vaststellen jaarplanning
De jaarplanning staat in Teams. Iedereen is akkoord met de inhoud.

5- Taakverdeling MR
Sandra neemt het voorzitterschap over van Patrick Geelen. Zij zal deze taak in ieder geval
voor het schooljaar 2021/2022 op zich nemen.
Ida neemt de taak van secretaris over van Gaby van Berlo.
De agenda en de notulen zullen voortaan niet meer verstuurd worden via email maar zullen
te vinden zijn onder de MR tegel in Teams. Wel zal Ida per mail even alle leden een seintje
geven zodra de notulen daar geplaatst zijn. De notulen worden ook op de website van
Cortemich geplaatst maar dit gebeurt alleen nadat de inhoud is goedgekeurd door de MR
tijdens de eerstvolgende vergadering.

6- Werkzaamheden/speerpunten MR/ Aktiviteitenplan MR
(Oud) OMR leden Aukje en Diana hebben vorig schooljaar al een start gemaakt met het
aktiviteitenplan samen met Sandra. Vanwege het vertrek van deze twee leden wordt dit
onderdeel op verzoek van Sandra even geparkeerd.

7- Continurooster
Uit de petitie ,die vlak voor de zomervakantie werd aangeboden door ouders aan de directie,
bleek dat 13% van de ouders zich tegen het nieuwe continurooster uitsprak. Roland geeft
aan dat de voorbereidingen al in een ver stadium waren op dat moment en dat het te laat
was om van de plannen af te wijken. Ook maakt hij het punt dat de uitslag niet van invloed
hoeft te zijn op de beslissingen die de directie en het team gezamenlijk maken. Uiteindelijk is
de beslissing van de directie doorslaggevend.
In februari 2022 zal er een online enquête uitgezet worden naar de ouders toe om de
ervaringen met het continurooster nogmaals te evalueren. De OMR zal nauw bij het
uitvragen van de ouders betrokken worden en zal hiervoor op 8 december 2021 de nodige
voorbereidingen treffen. De directie zal een begeleidend schrijven voorbereiden en dit voor
8 december naar de MR sturen. Eind januari 2022 zal tijdens de MR vergadering een
definitieve versie van de vragenlijst gepresenteerd worden.

8- Inzet NPO gelden
Een gedetailleerd document over de inzet van de NPO gelden op Cortemich is te vinden op
Teams > OM tegel> MR > NPO gelden> Instemming NPO 2021-2022. Dit document zal
voor 25 oktober worden ondertekent door de voorzitter en de secretaris van de MR.

9- Rondvraag
Roel:
Er blijkt dat verschillende ouders het contact met de leerkrachten missen en nog geen kans
hebben gehad (vanwege de coronamaatregelen ) om de sfeer op school eens te kunnen
proeven. Een suggestie is dat ouders zich zouden kunnen inschrijven om een keer in de klas
te komen. Besloten wordt dat er zal worden gekeken naar de mogelijkheden en dit
onderwerp komt op de agenda van de eerstvolgende plenaire vergadering.
Over de vervanging van Juf Lindsey (1-2A) tijdens haar zwangerschapsverlof is er nog niets
duidelijk voor de ouders. Communicatie hierover volgt zo spoedig mogelijk vanuit de directie.
De berichtgeving op Isy is voor veel ouders een ‘overkill’ aan informatie. De berichtenstroom
is te groot en het taalgebruik is niet altijd begrijpelijk voor iedereen. Jargon moet daarom
zoveel mogelijk vermeden worden en het aantal berichten moet gereduceerd worden. Daar
moet iedereen alert op zijn.

Einde vergadering
Volgende vergadering via Teams op 9 november om 18.30 uur

