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Notulen 8 oktober 2020 

Aanvulling: 

*Controle financiën overblijfteam.  

Met het overblijfteam is een gesprek gevoerd over de financiën. Er komt in de loop van het 

schooljaar een nieuw voorstel m.b.t. de ouderbijdrage voor het overblijven.  

*In de maandbrief wordt vermeld dat het verslag van een MR-vergadering op de website 

staat. Tevens wordt in de maandbrief vermeld wanneer de volgende MR vergadering is en 

dat men punten ter bespreking kan aandragen.  

*Notulen zijn goedgekeurd.  

 

Corona en de gevolgen voor school 

* evaluatie gespreksavonden via Google Meet 

* instroom nieuwe leerlingen 

* bezoek externen 

* december: sint en kerst 

- De startgesprekken in de groepen zijn online prima verlopen. Ouders van nieuwe kleuters 

zijn wel op school ontvangen. Deze hebben dit als zeer positief ervaren. 

- Zorggesprekken met ouders mogen in school plaatsvinden met inachtneming van de 

corona maatregelen. 

- Bezoek externen in school: verplicht met mondkapje, registreren en handen ontsmetten.  

- Sinterklaas komt met 2 pieten op school. Viering gebeurt zonder ouders.  

Onderbouw ontvangt de Sint in het speellokaal. Daarna gaat de Sint kort de andere groepen 

in. De pieten zijn roetveegpieten.  

- Op dinsdag 15 dec. maken de alle kinderen een kerstbakje.  

Op donderdag 17 dec. houden we een knutselcircuit. Leerlingen zijn om 12.00 uur uit. Om 

16.30 uur komt de onderbouw naar school; de bovenbouw om 18.00 uur. ds. Madelon 

Vroonland is (actief) aanwezig tijdens beide vieringen. In de groepen wordt kerst afgesloten 

met een maaltijd (in overleg met de OR). Vanuit De Waard is besloten dat de kerstvieringen 

op de eigen school plaatsvinden zonder ouders en bijv. niet in een kerk. 

[aanvulling: door sluiting van de scholen zijn de kerstactiviteiten op 17 dec. komen ter 

vervallen]. 

 

Controle financiën van OR  

Deze heeft plaatsgevonden. Het verslag van de controle wordt opgestuurd naar CSG De 

Waard. 

 

Inspectiebezoek 26 okt. 2020  

Het bezoek met de inspecteur heeft online plaatsgevonden.  

Hij was bijzonder tevreden over invulling van de kwaliteitsthema's en de gekozen werkwijze 

daarvan binnen school.  

Er is ook gesproken over de schoolpopulatie in relatie met de resultaten en verwachtingen.  

De MR kan zich vinden in dit kwaliteitsdocument.  
 

 

 



Rapport Quickscan 2020  

Het team heeft  de quickscan ingevuld over hun beleving van de werkdruk, welbevinden etc. 

De uitkomsten zijn besproken in het team en binnen de MR 

De uitslag laat een positief beeld zien. Aandachtspunten: 

 *  de invulling en uitvoering van het werkoverleg 

*  collegiale professionaliteit: elkaar aanspreken m.b.t. gemaakte afspraken / gedrag 

Naar aanleiding van het laatste punt vertelt juf Rianne over haar opleiding videocoach 

binnen CSG De Waard. Tevens wordt er gesproken over het delen van successen met 

elkaar en het uitvoeren van groepsvisitaties. 

 

Vervanging afwezigheid leerkrachten 

Er is de afgelopen weken veelvuldig een beroep gedaan op invalkrachten. We hebben nog 

geen groepen naar huis hoeven sturen. Juf Jacqueline en meester van Schaik zijn  

bereid om -bij nood- extra dagen les te geven, maar er moet minimaal 1 dag IB en 1 dag  

directie tijd overblijven. Bij evt. verdeling van de groepen wordt gekeken naar de 

(combi)groepen en naar het aantal kinderen per lokaal. 

De MR kan zich vinden in het document: hoe te handelen bij vervanging. 

 

Spelenderwijs en peuteropvang            

De Hoeksche School gaat een samenwerkingsverband aan met Spelenderwijs.  

CSG De Waard gaat samen met Kivido peuteropvang organiseren m.i.v. 2021. 

In Westmaas verzorgt de COKD de kinderopvang en de BSO. De Minimaasjes (binnen  

Spelenderwijs) verzorgt het peuteronderwijs. Dit punt is een aandachtspunt voor de 

toekomst m.b.t. de scholen in Westmaas. Dit wordt ook besproken in de GMR. 

 

Jaarplan 2020-2021 en jaarverslag 2019-2020 

Beide stukken zijn besproken met directeur Onderwijs & Identiteit CSG De Waard en 

akkoord bevonden. Deze stukken zijn met de MR gedeeld en komen op 3 februari 2021  

terug op de vergadering. 

 

Vaststellen volgende vergaderdata 

De volgende vergadering is online op woensdag 3 februari 2021. 

 

Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

  

Sluiting 

De online vergadering wordt om 21.10 gesloten. 

 

 


