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Agenda MR  
Datum, tijd en locatie: 26 juni 2018    20.00-22.00 uur De Wegwijzer  
Aanwezig: Alexandra, Evi, Corina, Dominika, Linda (adviserend), Johan (nieuw MR-lid komend schooljaar) 
Voorzitter: Corina  
Notulist: Alexandra  

 
Agendapunten 

Onderwerp Doel Tijd Meningen / acties / besluit 
Vooroverleg zonder directie  20.00  
Opening 
Vaststellen agenda 
Binnengekomen stukken 

informeren 20.15 Opening door Corina, speciaal welkom aan Johan Mourits. 
Agenda goedgekeurd. 
INFO MR is weer binnen, ligt in het postvak van de MR. 

Mededelingen  
- Bestuur/directie 
- OR 
- GMR 
- Mededelingen overig 

Informeren 20.20 Bestuur/Directie: 
- schoolplan moest eind dit schooljaar rond zijn, maar de makers van het format heeft een oud format 

doorgestuurd. Het schoolplan moet nu 1 oktober 2018 klaar zijn. Hiervoor moet het schoolplan 
goedgekeurd worden door de MR.  

- De sollicitatieprocedure voor de onderwijsassistente loopt. 
- Voor de sfeer en groepsvorming in de komende groep 7/8 lopen er verschillende zaken. 

 
OR: geen mededelingen / vragen 

- geen vragen/mededelingen vanuit de OR 
 
GMR: GMR heeft op 05-06-18 een extra vergadering belegd met het DB. Notulen van 12-4-18 staan op de site. Op 
21-06-18 hebben ze nog een vergadering. 
Zie: https://csgdewaard.nl/over-de-waard/gmr/vergaderstukken-gmr  
 

Schoolgids 2018/2019 Instemming 20.30 Linda heeft het concept rondgestuurd. Wij hebben ernaar gekeken en onze verbeterpunten doorgegeven.  
Formatie Instemming 

PMR/advies 
OMR 
 

20.45 Bekendmaking van de formatie is goed ontvangen door de ouders.  
Uit onze werkdrukscan kwam dat er weinig werkdruk op school is. Wij willen ons werkdrukgelden nu gaan gebruiken 
voor de pluskinderen. Karin Los gaat dit oppakken. 

Resultaten CITO Informeren 20.55 Korte eerste analyse en de uitgewerkte trendanalyse volgt later. 
Vaststelling ouderbijdrage  Instemming 21.05 Gegevens en voorstel worden aangeleverd door penningmeester OR 
Nascholing personeel Instemming PMR 21.10 Het team gaat leerKRACHT volgen. 

mailto:wegwijzer@csgdewaard.nl
https://csgdewaard.nl/over-de-waard/gmr/vergaderstukken-gmr


 Kon. Wilhelminastraat 7 

3265 BH  Piershil 
0186-692572 

wegwijzer@csgdewaard.nl 
dewegwijzer.csgdewaard.nl 

 

Onderhoud gebouwen / plein Informeren/ 
adviseren 

21.15 Alle plannen voor onderhoud lijken door te gaan. De plannen zijn:  kleuterlokaal komt in groep 5, nieuwe keuken in 
groep ½ lokaal, school verven, plein opgeknapt. 

Lopende zaken: 
- TSO 
- Passend onderwijs 
- Maatregelen 

werkdrukverlaging / 
extra handen in de 
klas 

- Veiligheid rond de 
school 

informeren 21.25  
- De onderbouw loopt goed, bovenbouw niet. Er willen ouders mee gaan denken. 
- Specificatie hiervan kan opgevraagd worden bij Mariska Westdijk. 
- zie punt ‘formatie’ 

 
 

- De kiss&ride strook blijft een probleem. Ouders blijven hierop parkeren. Rode en gele kaarten uit laten 
delen is een goede optie. Volgend jaar met de leerlingenraad wordt dit weer opgepakt. 

Vanuit de ouders 
-  

Informeren 21.40 In de bovenbouwgroepen kunnen de kinderen op de chromebooks ‘comments’ plaatsen naar elkaar, soort van 
chatten. Kan dit uitgeschakeld worden? Alexandra gaat dit als ICT’er oppakken. 

Rondvraag Informeren 21.45 Corina: Gaat Marleen van Driel nog Franse les geven? Linda gaat dit nog overleggen. 
Datum volgend overleg 
Agendapunten volgend overleg 

  Vaststellen vergaderrooster 2018/2019 doen we komend schooljaar. 
Woensdag 3 oktober 19:00 uur is de eerst volgende vergadering.  

Notulen vorige vergadering  21.55  
Sluiting  22.00  
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