
Notulen MR-vergadering maandag 9 oktober 2017 
Aanwezig: Niels, Jeroen, Marjon, Nicole, Mariska, Marcelle, Renate en Sandra. 
Afwezig met kennisgeving: Karen 
 
 1.  Welkom 
Niels heet iedereen welkom. 
 
 2.  Vorige notulen (zie notulen 12 juni 2017) 
Marjon heeft bij de GMR de website besproken. Hoe moet de MR instemmen als de 
schoolgids alleen digitaal beschikbaar is? De directie moet een overzicht met wijzigingen 
aanleveren zodat de MR daarmee in kan stemmen. 
De website van CSG De Waard gaat per 1 november 2017 in de lucht. De datum is een 
aantal keer verschoven. 
 
 3.  Mededelingen directie 

- samenwerking BSO 
Na de voorjaarsvakantie starten we met een sport bso. De voetbalvereniging heeft 
toegestemd om hieraan mee te doen. Vanuit Kivido wordt de begeleiding geregeld. Er is 
contact geweest met het zwembad om zwemlessen te gaan geven maar daar is nog geen 
zekerheid over. 
Bij Kidspalace komt er een verdieping bovenop het bestaande gebouw. Daar komt het 
kinderdagverblijf in.  
Spelenderwijs (stichting peuterspeelzalen) en Acis zijn niet tot een overeenstemming 
gekomen. Zij blijven neutraal. Wij blijven ook samenwerken met Spelenderwijs. 

     - groei leerlingen 
Onze peutergroep groeit langzaam.Vanaf januari 2018 wordt er meer groei verwacht. 
Per 1 oktober is er een krimp bij het leerlingenaantal. Dit lag in de lijn der verwachting. Er 
zijn minder kinderen geboren, het azc is gesloten en er hebben 8 verwijzingen 
plaatsgevonden naar het sbo.  
Misschien is het een idee om actiever zijn met social media bv op facebook.  

     - website 
Per 1 nov wordt de nieuwe website van CSG De Waard gelanceerd. Alle scholen moeten 
tegelijk ingevoerd worden. Er blijven foto’s van andere kinderen opstaan vanwege de 
privacy. 

- verkeersproject 
Na de herfstvakantie starten we met een verkeersproject mbt parkeren. 

- omkeergesprekken 
In verband met de staking op donderdag 5 oktober zijn de omkeergesprekken verplaatst 
naar woensdag 4 en dinsdag 10 oktober. 
 
 4.  Jaarplan MR 2017-2018 
Op blz 4 wordt de naam van Nicole Bezemer veranderd in Nicole Boudewijns-Bezemer. 
Het gedeelte van blz 4 over de vertegenwoordiger GMR wordt eruit gehaald. Dit is 
veranderd. 
Op blz 5 bij vergaderdata MR moet het jaartal veranderd worden in 2017-2018. 
De zin op blz 5 bij punt 7. Onderwerpen MR wordt veranderd in: 
Daarnaast zijn er onderwerpen waarover de MR geïnformeerd moet worden. Deze 
onderwerpen kunt u vinden  in de artikelen 21 t/m 24 van het medezeggenschapsreglement. 
De artikelen worden eruit gehaald. Er wordt een link geplaatst naar de artikelen. 
 
 



 5.  Jaarverslag MR 2016-2017  
Bij overige zaken op blz 3 worden de laatste twee regels over de trendanalyse en de social 
media verwijderd. Zij komen al in het jaarverslag voor. 
Sandra stuurt het jaarverslag naar Sarina. Zij zal het op de website zetten. 
 
 6.  Jaarverslag 2016/2017 Bouwsteen 
Dit schooljaar wilden we groep 6 laten werken met de chromebooks maar er waren te weinig 
financiële middelen. Elke groep heeft nu 2 chromebooks. We hopen dat we straks middelen 
hebben om chromebooks aan te schaffen.  
Is het werken met de chromebooks effectief? Je kunt hen goed volgen. Alleen is het proces 
niet te zien. Daarom is er afgesproken dat de kinderen bij rekenen de sommen uitwerken in 
hun schrift. Het internetprotocol moet nog door de huidige groep 7 ondertekend worden. 
Worden de resultaten beter? Kinderen krijgen gelijk feedback. Bij spelling werkt het goed. 
Na de zomervakantie komen er nieuwe chromebooks. De oude chromebooks zijn ook aan 
vervanging toe.  
 
 7.  Jaarplan 2017/2018 Bouwsteen 
We zijn nu bezig met het onderzoeken van de methode Alles- in -1. Hier worden alle 
zaakvakken binnen een thema aangeboden. Je kunt een repetitie geven maar ook een 
onderzoeksvraag stellen,een werkstuk laten maken ed. De methodes Blink en Faqta moeten 
nog worden bekeken. 
Doordat er minder repetities zijn, wordt het huiswerk minder. Het leren omgaan met huiswerk 
is van groot belang wanneer de leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan. Wat doen we 
hieraan? Dit facet wordt meegenomen bij het zoeken naar een methode.  
 
Het gaat goed met de methode Engels. Er wordt veel op het digibord aangeboden, het is 
interactief en de kinderen zijn erg betrokken.  
We hebben nu nog de methode Take it easy in de groepen 5 t/m 8. Voor de groepen 1 t/m 4 
hebben we een licentie van een jaar voor de methode Groove.me. 
 
 8.  Jaarverslag en begroting OR 
Deze verslagen zijn door Niels en Marjon bekeken en goedgekeurd. 
 
 9.  Verslagen TSO 
Deze verslagen zijn nog niet ontvangen. 
 
10.  Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 

Actiepunten wie wanneer afgerond 

jaarverslag MR sturen 
aan Sarina 

Sandra oktober ja 

notulen MR sturen 
aan Sarina 

Sandra oktober ja 

link artikelen jaarplan Niels en Marjon oktober 

 


