
Jaarverslag 2020-2021

Medezeggenschapsraad Curtevenneschool

Parklaan 3

1241 BG Kortenhoef

E-mailadres MR: mr@curtevenneschool.nl



Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van de Curtevenneschool te Kortenhoef. In

dit verslag beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben

gehouden. Medezeggenschap is er voor en namens de ouders en het personeel op school. Wilt u

reageren of iets aan ons meedelen, dan kan dit via ons mailadres: mr@curtevenneschool.nl

Met vriendelijke groet,

Jitske Pottjegort, voorzitter



Algemeen

De medezeggenschapsraad (MR) van de Curtevenneschool levert vanuit een kritisch-constructieve

instelling een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR doet dat door belangenbehartiging

van ouders en personeel bij schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de school.

De MR functioneert als kritische gesprekspartner en controlerend orgaan van de directeur. De MR

streeft ernaar een pro-actieve gespreks- en onderhandelingspartner te zijn. Als vertegenwoordiger

van de achterban – zonder last of ruggespraak – wil de MR voldoende informatie verwerven én

verstrekken.

Samenstelling van de MR

In het schooljaar 2020-2021 was de samenstelling van de MR als volgt:

Vanuit de oudergeleding:

- Jitske Pottjegort

- Meike Wensink

- Lusanne Kloosterman

Vanuit de teamgeleding:

- Maurits Dollekamp

- Cynthia Kok

- Sandra Moen

Verkiezingen

Aanvankelijk waren er 2 posities vacant binnen de oudergeleding. Hier zijn verkiezingen voor

uitgeschreven. Er hebben zich 3 ouders aangemeld. Dit betekent dat er verkiezingen werden

georganiseerd. Na deze mededeling heeft een ouder zich teruggetrokken, de ouder gaf voorrang aan

de overige aanmelders.

Lusanne Kloosterman en Meike Wensink zijn toegetreden tot de oudergeleding in schooljaar

2020-2021.

Vergaderingen

Afgelopen schooljaar heeft de medezeggenschapsraad 5 keer online vergaderd. De overige

vergaderingen waren op school.

Lockdown december 2020 tot februari 2021

In verband met de lockdown is er regelmatig additioneel mailcontact geweest tussen de

oudergeleding, teamgeleding en directie. Hierin zijn o.a. RIVM-protocollen, plannen en adviezen

gedeeld. Door de urgentie van de te behandelen materie zijn er, buiten vergaderingen om, met

wederzijds akkoord besluiten genomen.



Tijdens de vergaderingen heeft de medezeggenschapsraad advies- en instemmingsrecht. De

volgende onderwerpen zijn in de MR behandeld en goedgekeurd:

● Jaarplan

● De schoolgids

● Begroting

● Vakantierooster/studiedagen

● Formatieplan

Onderwerpen van de MR

Wij volgen de vergaderstructuur en onderwerpen die vermeld staan in de WMS.

Contact met de achterban

De MR hecht veel belang aan contact met de achterban; wij willen zichtbaar en bereikbaar zijn voor

de achterban. Het afgelopen jaar hebben we structureel de notulen, agenda en verkiezingsberichten

gedeeld via Social Schools. Op de schoolwebsite is informatie over de medezeggenschapsraad te

vinden.

Tevens is de mr bereikbaar via mr@curtevenneschool.nl. Dit is ook de route voor het aandragen van

onderwerpen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en ze worden via de website aangekondigd. Alle ouders

en personeelsleden zijn van harte uitgenodigd om een MR-vergadering als toehoorder bij te wonen.

Deskundigheidsbevordering

Twee MR-leden hebben een basiscursus medezeggenschap gevolgd. Zij hebben hiervoor een

certificaat ontvangen.



Bijlage: Overzicht behandelde onderwerpen, naar besluit en vergaderdatum

Oktober 2020

● De samenstelling van de MR komend schooljaar.

○ Teamgeleding: Maurits Dollekamp, Cynthia Kok en Sandra Moen. Zij vervullen

eveneens de secretarisrol.

○ Oudergeleding: Jitske Pottjegort (voorzitter) Lusanne Kloosterman en Meike

Wensink

● Bij een eventuele lockdown wordt het corona protocol (hybride onderwijsprotocol)

ingezet.Dit is beleid voor de inzet van Classroom en het livestreamen. Als er bij een

persconferentie een wijziging plaatsvindt, dan zal de directie dit melden in Social Schools.

● De risico- inventarisatie is afgenomen en besproken in de MR.

● Voortgangsgesprekken voor alle ouders en niet alleen voor de zorgleerlingen.

December 2020

● Met ingang van 1 juli 2020 heeft de MR instemmingsrecht op de begroting.

● Er is uitleg gegeven over het jaarverslag financiën door de penningmeester van de OR.

● Er is door de directie een plan voor het hybride onderwijs geschreven.

Januari 2021

● GMR: er zijn geen afgevaardigden vanuit de Curtevenne. De wens is om te rouleren. Ieder lid

bezoekt vanaf nu minimaal 1 vergadering per schooljaar.

● Evaluatie enquête lockdown: de ouderenquête betreffende de lockdown is besproken en

toegelicht door directie. De toelichting is geplaatst op Social Schools.

Maart 2021

● Coronamaatregelen: de maatregelen staan elke keer op de agenda. Hoe gaat de school er

mee om? Welke maatregelen zijn er vanuit de overheid en welke willen we er zelf nog aan

toevoegen. Dit schooljaar wordt er ook een ventilatiesysteem aangelegd in de school.

● Een lid van de oudergeleding geeft aan na dit jaar te te stoppen met haar taak als MR-lid. De

voorzitter zal verkiezingen uitschrijven.

● Formatie: Op dit moment horen wij dat er 0,6 fte moet worden ingeleverd komend

schooljaar. De directeur heeft nog verschillende opties om dit te kunnen voorkomen en gaat

deze opties dan ook onderzoeken op haalbaarheid.

Mei 2021

● De MR heeft instemmingsrecht op het eventueel verhogen van de ouderbijdrage die

gevraagd wordt door de OuderRaad. Afgelopen 3 jaar is de bijdrage niet verhoogd en

vanwege Corona is de bijdrage afgelopen jaar niet geïnd.

● Coronamaatregelen: Er komen vragen vanuit het team of sommige maatregelen versoepeld

kunnen worden. De MR houdt dat nog tegen.

● MR-verkiezing: er is 1 aanmelding geweest. Deze persoon zal het nieuwe schooljaar



toetreden tot de MR.

● Inlevering 0,6 fte: Op bestuursniveau is toegezegd dat we de 0,6 fte niet hoeven in te

leveren. Als voorwaarde is gesteld dat de Curtevenne zich moet gaan richten op de

profilering van de school.

● NPO-gelden: Vanuit Nationaal Programma Onderwijs zijn er gelden beschikbaar gemaakt om

eventuele achterstanden op scholen aan te pakken. Daarvoor heeft de overheid een

“menukaart” gemaakt waar scholen uit kunnen kiezen. Het team gaat in overleg wat zij het

beste vindt voor de school. Dit wordt meegenomen in het meerjarig beleidsplan.

● Ouder Ambassadeursschap: We hebben contact gezocht met een ouder die kennis heeft van

professionele inzet van social media. Dit om de bereikbaarheid te vergroten.

Juni 2021

● Functiewijziging directie. Komend schooljaar zal zij ook locatiedirecteur zijn op de Meester

Kremer in Nederhorst den Berg. Zij legt haar IB- taken neer.

● Er zijn in alle lokalen ventilatiesystemen geïnstalleerd.

● SuccesSpiegel: Er is een significant verschil tussen het welbevinden en de betrokkenheid van

onze kinderen. De SuccesScore is hoog. Ouders adviseren te werken aan het imago van de

school.

● Coronamaatregelen:  er moet met het team worden besproken hoe het halen en brengen

komend schooljaar wordt ingericht.

● Inzet NPO gelden binnen school. De directie heeft een plan geschreven. Hierin wordt ook de

visie van de Curtevenne meegenomen. In het plan staat de data die afkomstig is uit de

Cito-scores, de SuccesSpiegel en de Zien-vragenlijsten. De resultaten zijn niet slecht.

Begrijpend lezen is voor verbetering vatbaar. De taal-leescommissie gaat op zoek naar een

methodiek. Het welbevinden van kinderen willen we vergroten door de inzet van

coöperatieve werkvormen. Het team wordt in augustus hierin geschoold. Individuele

achterstanden worden “weggepoetst” door externen. Ook wordt er in het reguliere

lesprogramma aandacht besteedt aan de leerlijn “Leren Leren”. De bedoeling is om, op lange

termijn, groepsdoorbroken te gaan werken. Blink wereldoriëntatie is hierbij een middel

waarbij kinderen onderzoekend en ontdekkend zullen leren. En extern bureau zal de directie

ondersteunen bij het schrijven van een vierjarig-schoolplan. De voltallige MR heeft

ingestemd met de inzet van de gelden.

● Ouderambassadeurschap: gesprek met een ouder over de inzet Sociale Media.


