
Notulen MR-vergadering maandag 13 juli 2020 

 

1. Mededelingen vanuit bestuur en directieberaad (Steven)  
Corona: Heel veel vergaderingen gingen over de corona crisis en de gevolgen 
daarvan voor het onderwijs 
Het functieboek: CSG De Waard is bezig met de ontwikkeling van een nieuw 
functieboek en beloningssysteem voor haar personeel.  
Sociaal veiligheidsplan: MT is bezig met het schrijven van een nieuw sociaal 
veiligheidsplan.  
Formatieoverzicht: Het directieberaad geeft een positief advies aan het 
bestuursformatieplan 2020-2021 voor de scholen. 
Vervanging: Het directieberaad geeft een positief advies om deel te nemen aan het 
programma van het Vervangingsfonds om nog meer preventief bezig te zijn bij het 
terugdringen van het ziekteverzuim. 
Werken met normen: Er is een stappenplan gemaakt over het stapsgewijs bepalen 
van schooleigen normen op de resultaten  van de Citotoetsen, passend bij de 
schoolpopulatie. 
Professionele Leergemeenschappen (PLGs): De PLG gaan volgend jaar in dezelfde 
samenstelling door. De Weerklank zit in de PLG Actief Burgerschap. 
GMR: Er worden nieuwe leden gezocht vanuit ouders en personeel 
Dhr. Joost Dijkers, ouder van onze school en lid van onze MR heeft zich kandidaat 
gesteld voor de GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze 
stichting).  
 

2. Formatie 2020-2021 
Er is door ouders positief gereageerd op de formatie van volgend schooljaar. Er is 
een vraag gekomen over de groepsgrootte van groep 1/2 gedurende het komende 
schooljaar.  
De MR (oudergeleding) is  positief over de invulling van de groepsverdeling. 
 

3. Corona: de cijfers en het rapport (methodetoetsen/CITO) 
Er is gekozen om op het eindrapport geen cijfers te plaatsen. De CITO scores worden 
wel vermeld. Deze werkwijze is conform de afspraken binnen CSG De Waard.   
 

4. Nieuwe methodes binnen school 
Vanaf volgend schooljaar worden er 3 nieuwe methodes aangeschaft. 
Rekenen: Pluspunt 4 in groep 3, 4 en 5 
Technisch lezen: Estafette 3 in groep 4 t/m 8 
Kwink: Sociaal-emotioneel gedrag in alle groepen 
De argumenten m.b.t. de keuze voor deze methodes wordt met elkaar besproken. 
Bij de indeling van leesgroepen bij het groepsdoorbrekend lezen zal meer rekening 
worden gehouden met leerlinggebonden omstandigheden.  
 

5. Exit vragenlijst groep 8 
Er is een vragenlijst uitgezet over de afgelopen 8 jaar onderwijs op onze school. De 
uitslag is, ondanks het moeilijke jaar in groep 7 en de corona crisis, bijzonder positief.  
 



6. Schoolgids 2020-2021 
De schoolgids is goedgekeurd door de MR. 
 

7. Jaarplanning scholing 2020-2021 
Met de MR wordt het onderwijskundig jaarplan voor het schooljaar 2020-2021 
besproken. Planning: zie punt 4 
verder: groep 1-2: Parnassys leerlijnen 
alle groepen: 
ICT: o.a. mediawijsheid en programmeren 
Thematisch werken en coöperatief leren 
 

8. Wijziging personele bezetting MR team 
Juf Mariëtte Bouman zal volgend schooljaar de MR verlaten en in plaats daarvan zal 
juf Rianne v.d. Hoek de MR komen versterken. 
Juf Jacqueline v.d. Bosch wordt secretaris van de MR.   
 

9. Vaststellen volgende vergaderdata 
De vergaderdata voor volgend schooljaar worden vastgesteld. 
- 8 oktober 2020 
- 24 november 2020 
- 3 februari 2021 
- 12 april 2021 
- 26 mei 2021 
- 12 juli 2021 
 

10. Rondvraag 
Er wordt een vraag gesteld over het muziekproject voor het primair onderwijs in de 
gemeente Hoeksche Waard. Dit punt wordt meegenomen naar volgend schooljaar.   


