
 

                    

  

Notulen MR vergadering 

 

Datum: Dinsdag 16 juni 2020  

Aanvang: 19.30 uur  

 

1. Opening (Bert) 

Bert opent met de tekst: “Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt..” en leest 
daarbij het verhaal van de twee dozen (zorgen en zegeningen). 

Een bloemetje voor Debita omdat zij pas gestart is als nieuwe directeur en een 
bloemetje voor Marc omdat het zijn laatste vergadering is. 

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

In orde. 

3. Ingekomen stukken  

Tijdschrift voor MR juni 2020 

4. Formatie (20/21) (Debita) 

Formatie blijft zoals het is. Enige verandering is dat Frieda op vrijdag ambulant wordt 
en Yvonne op vrijdag voor groep 7 staat.  

Bovenstaande wordt op een afgesproken tijd (binnen CSG de Waard) gedeeld. 

5.Traject “Leren zichtbaar maken” (Debita) 

Volgend schooljaar gaan we dit traject volgen samen met het team van cbs De Bron 
uit Numansdorp. Zie ook info mail Debita.  



De studiedagen zullen niet meer aansluiten op vakanties / feestdagen. (notitie 
achteraf). 

Vorig jaar kind-/oudergesprekken gehouden vanaf groep 3. Het plan is wel om dat 
weer te doen en het dan ook te evalueren met de ouders. 

6. Jaarplan MR (20/21) (Marc) 

Laatste aanpassingen door Marc: namen en werkverdelingsplan in rijtje juni. 

Marc deelt dit plan met Carli en Marjo (word document, zodat we het kunnen 
aanpassen). 

7. Werkverdelingsplan (Debita) 

Deze wordt vanuit het team opgesteld, er worden bepaalde keuzes gemaakt en deze 
worden elk jaar opnieuw bekeken. Dit plan moet goedgekeurd worden door de 
personeelsgeleding en is voor de oudergeleding ter kennisgeving. 

Dit plan is nog niet helemaal compleet omdat Debita pas gestart is. 

8. Schoolgids nog niet klaar(wanneer en hoe instemming?) 

Deze wordt doorgemaild met de wijzigingen in kleur / oudergeleding krijgt inzage in 
dit nog “verborgen document” op de site. 

9. Feedback Corona door ouders (Debita) 

Even afwachten of er in de Stichting iets mee gedaan wordt en anders zetten we zelf 
een vragenlijst uit met onderwerpen als: 

- communicatie school en leerkracht 
- ondersteuning 
- hoeveelheid werk 
- continu rooster 
- etc. 

10. Inventariseren cursus behoefte (Marc) 

Carli krijgt de basiscursus van Marc op papier en gaat misschien t.z.t. de 
vervolgcursus doen. Vanuit Stichting komt er vaak wel een oproep via de mail. 

11. Verkiezingen / nieuwe voorzitter 

Marc en Emmeline stoppen en daardoor komen er twee nieuwe plekken vrij in de 
MR. Er komt een stukje in de weekmail (a.s. vrijdag) met als bijlage een 
aantrekkelijke vacature. De ouders krijgen 2 weken om te reageren. 



Carli wordt de nieuwe voorzitter. 

12.Cito analyse (Nadine)  

Nadine laat zien hoe een cito analyse werkt (schoolniveau, groepsniveau en 
leerlingniveau). 

Er is besloten om de cito’s nu wel door te laten gaan, behalve de cito woordenschat. 
De uitslag wordt nu als beginsituatie bekeken.  

 

13. Rondvraag 

Nog geen zicht op hoe het verder gaat na de zomervakantie. 

Aangeven in weekmail wanneer er weer een MR vergadering is. 

14. Sluiting (Bert) 

Bert besluit met het voorlezen van lied 695 “Stil”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


