
Datum :   09 november 2021 

Waar :     Online via Teams 

Aanvang: 18.30 uur 

 

Aanwezig:    Ouders:              Sandra Gommans (voorzitter), Gina de Hoogh, Roel Florie 

                     Leerkrachten:    Gaby van Berlo , Karin Lousberg , Ida van der Poel  

Directie (op uitnodiging) :         Roland van der Steen, Marjo van Ool 

 

 

                   Notulen vergadering MR d.d. 09-11-2021 

 

1 -  Opening en vaststellen agenda 

Op verzoek van Roel wordt het agendapunt  ‘Corona‘ aan de agenda              

toegevoegd 

 

2 -  Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd 

 

3 -  Ingekomen en uitgaande post 

Er is geen post.  

Sandra zal toegevoegd worden aan de gebruikers van het MR emailadres.  

Gaby zal Jordy vragen om Sandra toe te voegen. 

 

4 -  Corona 

Het MT van Cortemich komt elke ochtend bijeen om een vinger aan de pols te 

houden op het gebied van coronabesmettingen. Het scholenteam is haast 

onbereikbaar in deze tijd en met de GGD is ook lastig communiceren volgens 

Roland. Daarom moeten we het zelf in de gaten houden. Er zijn diverse 

besmettingen op school en er worden er meer verwacht. We riskeren ook 

onderbezetting. Advies aan de ouders wordt om kinderen met verkoudheidsklachten 

thuis te houden en te laten testen. Bij positieve zelftest moeten leerlingen en 

leerkrachten in quarantaine. 

 



5 -  Evaluatie schoolpreventiebeleid Arbo Rie 

Dit is een 4-jarig document wat geldig is tot 14 maart 2023 .Als we normaal gesetteld 

zijn na corona zal er dit jaar weer een Quickscan worden uitgezet en we hopen dan 

te zien dat de werkdruk verminderd is. ( Stichting Leerkracht hoopt hier 

cultuurverandering in aan te brengen ) De laatste keer vulde maar de helft van de 

leerkrachten de vragenlijst in. Wenselijk zou zijn dat we nu op het landelijk 

gemiddelde uitkomen. 

 

6 -  Financiële terugkoppeling afgelopen schooljaar 

Het tekort in de begroting is minder groot dan verwacht. De negatieve uitkomst is  

€-10.351  

De verwachting voor komend schooljaar is positief. 

De financiële rapportage is te vinden in Teams - MR - Financiële rapportage 

schooljaar 2020-2021 

 

Op langere termijn is er dit jaar een grote uitstroom (1 groep minder) maar dit wordt 

ingehaald door de instroom in de onderbouw. Er worden grote kleutergroepen 

verwacht (37 tot 38 leerlingen per groep). Dit kan gereduceerd worden tot 35/34 

leerlingen per groep als we kiezen voor een break vanaf juni. Ook wordt een 

instroomklas geopperd als oplossing.(Sandra) Belangrijk is dat directie en MR hier 

samen over nadenken en de verschillende scenario’s op een rij zetten.  

De grote instroom in de onderbouw moet elke MR vergadering een agendapunt 

worden.. 

 

7 – School ondersteuningsplan (SOP) 

Dit wordt één keer in de twee jaar geactualiseerd dus dat is dit jaar niet aan de orde. 

Dit is een taak van de Interne Begeleiders. Zodra de conceptversie er is zal het als 

agendapunt worden opgenomen.  

Een verzoek vanuit de MR is om het SOP minder ingewikkeld cq beter 

toegankelijk te maken. 

 

8 – Ouderparticipatie en MR 

Op het gebied van participatie zal er een leerling arena en een ouder arena in het 

leven geroepen kunnen worden .De standpunten van leerlingen en ouders geven 

een andere zienswijze. In de ouder arena kan een MR vertegenwoordiging een 

belangrijke rol spelen. 



Op 8 december as zal de OMR de voorbereidingen voor het digitaal uitzetten van de 

online enquete treffen zoals eerder besloten. Hiernaast heeft Roel het voorstel om 

ouders meer bij de MR en de school te betrekken door ouders mee te laten praten 

over bv de evaluatie van het continurooster en hij zou daar op 8 december een 

bijeenkomst met de ouders voor willen organiseren. Dit alleen als dit fysiek mogelijk 

zou zijn ivbm de corona maatregelen. Het OMR zal hierover een mail uitzetten naar 

de OV ( Joost Vankan). 

Verder zal Ida nogmaals aandacht besteden aan de Medezeggenschapsraad in de 

Nieuwsbrief zodat zoveel mogelijk ouders op de hoogte zijn van de taken en functie 

van de MR.  

 

9 – Cursus MR voor nieuwe leden 

Ida meldt dar er voor nieuwe MR leden en voor andere geïnteresseerden zowel 

online als fysieke cursussen MR worden aangeboden. 

 

10- Rondvraag 

Gina wijst erop om alert te zijn op de ontwikkelingsachterstanden die kinderen op 

hebben gelopen (of nog op gaan lopen)  tijdens de lockdown en schoolsluitingen. De 

GGD kan hierin in een grote rol spelen door deze gegevens tijdig met de 

betreffende scholen te delen. 

 

                                             Einde vergadering 

  

OMR vergadering op 8 december 2021  : digitaal uitzetten vragenlijst continurooster 


