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Van de Directie:
Beste ouder(s), verzorger(s),
Wederom sluiten we een bijzonder
jaar af met elkaar. Een jaar waarin
de samenwerking met jullie nog
belangrijker was dan ooit.
We willen jullie dan ook bedanken
voor jullie inzet, hulp bij het
thuisonderwijs en jullie flexibiliteit.
We wensen ieder een hele fijne
vakantie met warme feestdagen in
bijzijn van familie en vrienden. En
kijken er naar uit iedereen weer te
zien in het nieuwe jaar waarin er
hopelijk meer rust en regelmaat zal
zijn,

Gegroet,
Roland, Marjo, Jacqueline en Ellen
(MT brede school Cortemich)

Contact: ida.vanderpoel@innovo.nl

Het Laatste Nieuwtje
Door: De MR van Cortemich

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR
bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met
de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs,
besteding van middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de
veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie
en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van
advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie
het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een
aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van
veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de oudergeleding
instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom.
Ouders/verzorgers en personeelsleden hebben recht om mee te denken in de MR. De
vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.
Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de
medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij veranderingen van het schoolreglement, het
schoolplan, de schoolgids en de onderwijstijd. Daarnaast moet het schoolbestuur sommige
voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de vakantieregeling, de aanstelling en ontslag van de schoolleiding,
financieel beleid en nieuwbouw. Voor een goed functionerende school is overleg nodig
tussen ouders, leerkrachten en directie. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de
samenstelling, taken en bevoegdheden van deze raad.
Samengevat heeft de MR verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en
informatie. Daarnaast kan het MR (on)gevraagd adviezen geven en hebben verschillende
speciale rechten om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.
Verder denkt de MR actief mee over beleid en ontwikkelingen binnen basisschool Cortemich.
Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen. Goed onderwijs in een
prettige leeromgeving en een toekomstbestendige school staan voorop. De MR komt gemiddeld
iedere 6 weken bijeen.

De MR van Cortemich bestaat uit 3 ouders die de oudergeleding vertegenwoordigen en 3
leerkrachten die de leerkrachtgeleding vertegenwoordigen.
Via de medezeggenschapsraad (MR) kun je inspraak hebben over wat er op school gebeurt.
De MR spreekt namens ouders en personeel. Ze neemt namens hen een standpunt in over
wat het bestuur en de schooldirectie doen.
Zo kunnen ouders en personeel meepraten over beslissingen die hen of hun kinderen
aangaan. De MR bevordert de sfeer van openheid en democratie. Zo kunnen alle
betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en kunnen zij daarop reageren.Bij

elke vergadering wordt de directeur uitgenodigd. Hij voorziet de MR van informatie en is
aanwezig als vertegenwoordiger van het schoolbestuur.

De huidige MR van Cortemich is als volgt samengesteld:
Drie leerkrachten:
1. Lid: Gaby van Berlo - lid sinds 2019
2. Lid: Karin Lousberg - lid sinds 2020
3. Secretaris: Ida van der Poel - lid sinds 2020
Drie ouders:
1. Voorzitter : Sandra Gommans – lid sinds 2018
2. Lid: Gina de Hoogh – lid sinds 2021
3. Lid: Roel Florie – lid sinds 2021
Ieder lid zit 4 jaar in de MR. Ieder lid wordt gekozen door het personeel of de ouders middels
verkiezingen. Een lid kan zich herkiesbaar stellen.
De directeur van Cortemich bezoekt regelmatig de vergaderingen van de MR en de raad is
een klankbord voor de directie. Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk
onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de
bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken,
maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.
Hier een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar je
als ouder instemmingsrecht over hebt:
•
•
•
•

vaststelling van de onderwijstijd
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch
vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor
de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs
aan zorgleerlingen

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies
uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei
zaken besproken worden. Denk bijvoorbeeld aan:
•
•
•
•

de verkeersveiligheid rond de school
de invulling van het schoolreisje
de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
omgaan met pestgedrag

Voor de MR is het van belang om te weten wat er onder ouders speelt.
De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak ! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en
zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het
schoolbestuur.
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Kerstgedichten
Door onze leerlingen

Het is kerst met kerst gaan de lichtjes branden, maar dan ook echt in alle landen
kerst is een echte traditie met veel snoep lekkers en cadeautjes en lekkere kerst
broodjes. Wat is dat toch fijn om met iedereen samen te zijn, ook al vier je het nu een
beetje klein, maar kerst blijft Kerst. Zelfs heel ver weg, maar alsnog hebben we nu
een beetje pech laat die zuurstokken maar komen. Zelfs in mijn dromen is het
kerstgevoel al gekomen. Alles bij elkaar is het kerstgevoel nog lang niet klaar. Het
kerstontbijt moet ook nog komen, maar dat is niet het belangrijkste! Als iedereen
maar een gezellige kerst heeft. Dan kan de kerstman wel komen.
Ik wens iedereen nog een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.
liefst Mare uit groep 6b

Ik kan haast niet slapen en wachten, nog zoveel dagen en nachten.
Als ik wakker ben kruis ik een vakje aan.
Nu heb ik een vakje van een maan.
Zo gaat het altijd door en in de avond komt het kerstkoor.
Morgen halen we onze boom.
Het lijkt wel alsof ik droom.
Een boom met zilveren ballen en vuurwerk om lekker mee te knallen.
Ik heb de snacks al bijna op, een zuurstok dat is top.
En het is geen kerst als niet het koud aan alle kanten is en geen weer voor wollen wanten is.
Mijn cadeau is een boek en een speciale kerst look.
Mama heeft sokken en papa een trui. Opa een kussen, want hij is heel lui.
Wat hoor ik op het dak is dat een rendier? Oh jammer, papa pakt maar wat bier.
Ik teken een ster in het heelal en nog eentje met een bal.
Een snoepje voor de hond en oma’s haar is blond.
Tijd voor het vuurwerk. Ik doe mijn oren dicht, oh wat een mooi licht.
De dag is weer voorbij. Weer een jaartje meer. Altijd opnieuw altijd weer.
Gelukkig nieuwjaar allemaal!
Einde liefst Sam uit groep 6b.
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Kerstwensen van ons allemaal…
voor jullie allemaal…

Fijne feestdagen! Groep 1-2 B

Groep 6A

