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Notulen MR-vergadering van 13 juli j.l. 

Notulen zijn goedgekeurd.  

 

Corona en de gevolgen voor school. 

* Bij afwezigheid van leerkrachten wordt de groep veelal overgenomen door de duo-collega.  

* Bij geen vervanging: De groep wordt de 1e dag verdeeld over de andere groepen. Vanaf 

dag 2 werkt de groep van de afwezige leerkracht 1 dag thuis (thuisonderwijs). In classroom 

staat van iedere groep een startpakket klaar waarmee de kinderen een dag aan de slag 

kunnen. Kinderen halen voor voor schooltijd hun materialen op.  

* Bij (acuut) thuisonderwijs worden kinderen op school opgevangen als dit thuis niet 

mogelijk is.  

* Kinderen die thuis zijn, wegens een positieve test in huiselijke sfeer, worden ingebeld en 

krijgen gewoon les. Materialen worden in overleg thuisgebracht of opgehaald. 

* Live contact met ouders wordt gevoerd bij de heg. Bij groep 1/2 is de afstand tussen 

wachtende ouders een punt van aandacht.  

* De oudergesprekken via Google Meet zijn in alle groepen prima verlopen. Ouders groep 1 

nieuwe leerlingen waren blij dat ze gesprekken in school konden plaatsvinden.  

 

Controle financiën van OR en overblijfteam. 

Overblijf: Jaarrekening schooljaar 19-20 en begroting 20-21 zijn goedgekeurd door de MR.  

Aandachtspunt is het bedrag voor overblijven. 

Dit wordt t.z.t. met elkaar besproken. 

 

Inspectiebezoek 26 okt. 2020 / geen visitatie CSG De Waard. 

De inspectie heeft onze school  benaderd voor een afspraak (1,5 uur) in het kader van het 

themaonderzoek ‘Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie’. De scholen ontvangen 

geen rapport en geen beoordeling.  

CSG De Waard heeft besloten dat ze in ieder geval tot aan de voorjaarsvakantie geen 

visitaties zullen afleggen. In plaats van de visitaties zullen ze in de periode van de herfst- tot 

voorjaarsvakantie een themaonderzoek ‘Lessons learned’ initiëren, waarbij gereflecteerd 

wordt op hetgeen CSG De Waard heeft geleerd in de periode van thuisonderwijs, 

gefaseerde heropening van de scholen en de huidige situatie binnen het corona tijdperk en 

wat dit betekent voor ons nieuwe Strategisch Beleidsplan.  

 

Teldatum: 1 oktober 2020 en groepsformatie.  

We tellen exact 100 leerlingen.  Een aantal waarmee we zeer tevreden zijn. 

 

 

 



Schooltijden. 

Een aantal ouders heeft aangegeven het fijn te vinden dat de schooltijden weer zijn hersteld 

naar de oude situatie. Er is meer tijd om te eten etc. Het punt speelt niet meer bij ouders en 

ook in het team horen we geen signalen meer dat er behoefte is aan andere schooltijden.  

We blijven de huidige schooltijden hanteren. 

 

Vaststellen volgende vergaderdata. 

 Volgende vergadering dinsdag 24 november 19.45 uur. 

 

 


