Notulen vergadering MR
Datum:

16-03-2022

Waar:

Via Teams

Aanvang:

18.30 uur

Aanwezig:

Ouders: Sandra Gommans, Roel Florie
Leerkrachten: Karin Lousberg, Gaby van Berlo
Directie: Roland van der Steen, Marjo van Ool

Afwezig:

Ida van der Poel, Gina de Hoogh

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen 24 januari
Notulen van vorige vergadering zijn akkoord.
3. Ingekomen en uitgaande post
•
•

E-mail van de GMR, doorgestuurd door Ida: 22 maart vanaf 19.30 uur, bijeenkomst
over het thema Veiligheid. Locatie Bs. Cortemich. Roel zal hieraan deelnemen.
E-mail van de GMR, doorgestuurd door Ida: 10, mei vanaf 19.00 uur,
themabijeenkomst GMR. Locatie: Auberge de Rousche in Heerlen. Sandra gaat hier
o.v.b. naartoe.

4. Enquête Continurooster ouders en leerkrachten
Naar aanleiding van de resultaten van de enquête blijft het huidige (5 gelijke dagen) rooster
gehandhaafd. De grootste groep leerkrachten en ouders kunnen zich in dit rooster goed
vinden.
Aandacht voor de stem van de minderheid: benoemen in de communicatie naar de ouders
toe dat niet iedereen tevreden gehouden kan worden, we hebben deze weg gekozen met
het team en met de uitslag v/d ouders gaan we deze weg verder voortzetten. Wat betreft
de vraag over de extra vrije dagen gaat de directie eerst de spelregels opstellen en het
gesprek voeren met het team, ouders worden hiervan op de hoogte gesteld in Isy. Bij de
uitslagen van de leerkrachten zit de knel vooral in de pauzetijd, belangrijk blijft om hier
aandacht voor te houden.
5. Instroom vluchtelingen Oekraïne

Op dit moment zijn er 15 vluchtelingen in Voerendaal, er is nog geen overzicht over het
totaal aantal vluchtelingen dat naar Voerendaal komt. Er worden nog plekken gezocht om
deze mensen op te vangen. Directie heeft de gemeente aangeboden om hulp te bieden
waar nodig. Op school hebben we aandacht voor de oorlog en zijn er acties opgezet. Zo is er
een kunstwerk gemaakt in samenwerking met Kunstenares Marlies Moonen, deze wordt
geveild. In elke klas maken de kinderen ook een werk, dat tentoongesteld en verkocht
wordt. De opbrengst is voor Oekraïne. In de kleutergroepen gaan we in op de behoefte die
de kinderen uiten bij het geven van informatie over de oorlog en hebben we het vooral over
het goed zorgen voor elkaar, en dus voor de mensen uit Oekraïne. In de hogere groepen
werken we met Nieuwsbegrip en Blink in de klas, om de kinderen van informatie te
voorzien. Ook het jeugdjournaal wordt samen met deze kinderen gevolgd.

6. Instroom in de groepen 1
We hebben besproken hoe de instroomgroep, vanaf 30 mei, vormgegeven wordt. Omdat
voor de instroomgroep zo ver alles geregeld is hoeft dit punt niet meer op de agenda. In de
toekomst is het handig om in de schoolgids te vermelden dat bij een grote instroom een
bepaalde leerling-stop komt. De directie heeft vooraf geen duidelijke aantallen van kinderen
die in gaan stromen i.v.m. de AVG bij de gemeente. De directie gaat hier wel nog eens
achteraan omdat we in principe alleen maar aantallen van geboortes nodig hebben (per
maand) om een duidelijke prognose in kaart te brengen en geen namen of geboortedata
van kinderen.
7. PMR Bovenbouw (MT hoeft hierbij niet aanwezig te zijn)
De PMR heeft aan de directie gevraagd om het belang het vinden van nieuwe leden uit de
bovenbouw nog eens te benadrukken tijdens de ontwikkelgesprekken en mensen hierover
ook persoonlijk te bevragen. De ervaring leert dat het werven van nieuwe leden voor de
MR, door de MR, niet het gewenste resultaat oplevert.
8. Rondvraag
Nieuwe datum etentje: Karin doet twee datum-voorstellen aan de MR en aan de oudleden. Ze neemt daarna contact op met het restaurant.
Corona maatregelen vervallen vanaf 23 maart, dit betekent voor de ouderhulp binnen
school dat de Luizenhulp is opgepakt. Het lezen in 2/3 werd voorheen ook met ouderhulp
gedaan. Nu gaan de kinderen die extra aandacht voor het lezen kunnen gebruiken met
tutoren van groep 7/8, met het interventieprogramma BOUW werken. De overige kinderen
lezen ook tijdens extra momenten met kinderen van de bovenbouw om het leesonderwijs
een boost te geven.
Ziekmeldingen van het team, door Corona, zijn na de carnavalsvakantie erg hoog waardoor
de personele bezetting vaak moeilijk rond te krijgen is.

