
Verslag medezeggenschapsraad 03-02-2021    

 

Notulen MR-vergadering 8-10-2020. 

Notulen goedgekeurd. 

 

Corona : december ; sint en kerst - voorbereiding op het thuisonderwijs. 

Sinterklaas, kerst en de voorbereiding op de thuiswerkperiode zijn goed verlopen. 

Het was hectisch om in korte tijd het thuisonderwijs en een alternatieve kerst vorm te 

geven. De kerstviering is in alle groepen sfeervol en goed verlopen. Het was een 

goede keuze om de 2 laatste schooldagen bij de kerstvakantie te trekken, zodat 

iedereen zich kon voorbereiden op het online onderwijs na de vakantie. 

 

Online onderwijs in de groepen / Noodopvang. 

* aanwezige leerkrachten vertellen over het online onderwijs in hun groep.  

* ouders delen hun bevindingen. 

Het online onderwijs verloopt in alle groepen goed.  

Ouders MR zijn tevreden over de organisatie en invulling van het thuisonderwijs op 

school. Het verloopt veel beter dan in het voorjaar.  

De MR deelt de zorgen over het open gaan van de scholen op 8 februari a.s.  

Aandachtspunten: de organisatie en invulling van het onderwijs en de veiligheid van 

alle betrokkenen. 

Er waren -vooral op dinsdag en donderdag- veel kinderen opgevangen in de 

noodopvang. Gelukkig waren er stagiaires aanwezig in de onderbouw op de ‘volle’ 

dagen. Het was onmogelijk met kinderen in de “Meet’ te gaan en tegelijkertijd 

kinderen van de noodopvang voldoende aandacht te geven. 

 
Rapport thuisonderwijs Quick Scan CSG De Waard. 

De Waard  heeft deze enquête uitgezet onder het personeel over het thuisonderwijs. 

Het personeel beoordeelt haar organisatie en de invulling van het online onderwijs 

positief. Aandachtspunten: 

- Er vindt geen uitwisseling van good-practices plaats met andere scholen. 

- Er was geen noodplan: wat doen we bij uitval van collega’s? Wie vangt wie op?  

Ouders MR herkennen zich in het beeld van de uitslag van de Quick Scan 

thuisonderwijs. Ouders hebben goed contact met de leerkrachten.  

 

Jaarplan 2020-2021 en jaarverslag 2019-2020. 

Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

Documenten zijn eerder besproken tussen Joost en Steven. 

 

Nieuw chromebooks. 

We krijgen 5 chromebooks via ouderraad en 24 via Sivon. 

Bij Sivon is een aanvraag ingediend voor extra chromebooks voor tegengaan 

onderwijsachterstanden tijdens corona. Deze aanvraag is goedgekeurd.  

De financiering gebeurt voor 25 % uit schoolbudget; 75 % van de aanschafprijs wordt 



betaald door subsidie van het rijk. 

De chromebooks worden ingezet in de onder- en middenbouw. 

 

Muziek in de klas. 

De school heeft belangstelling voor het project muziek in de klas. Binnen dit project worden 

door specialisten -om de week- muzieklessen gegeven in alle groepen. Het eerste jaar wordt 

dit project gesubsidieerd door CMK tot een bedrag van € 2000,- ; kosten school: € 250,-.  

Vanaf het tweede jaar en verder komen de kosten naar de school. Over de bekostiging -

vanaf jaar 2- vindt binnenkort overleg plaats met CSG De Waard. Het is evt. ook mogelijk 

deze lessen dan te bekostigen vanuit de nascholingsgelden van school. Bij de gemeente 

Hoeksche Waard kan evt. ook financiële ondersteuning worden gevraagd voor deelname 

aan dit project. 

De MR is van mening dat als we als school deelnemen, we dit niet voor 1 jaar moeten doen. 

Er moet dan een doorgaande leerlijn muziek worden vormgegeven voor meerdere jaren.  

 

Wat verder ter tafel komt. 

Joost vraagt zich af of de termijn van een MR-lid dit jaar verstreken is.  

Er moeten dan in mei/juni verkiezingen worden gehouden. Dit wordt uitgezocht voor de 

volgende vergadering. 

Steven heeft een brief gehad van de gemeente over de zwemlessen. Is het de voorkeur van 

school om er mee door te gaan of te stoppen? De mr is van mening dat zwemles in ‘s-

Gravendeel erg veel onderwijstijd kost, maar vindt het belangrijk dat door leerlingen de 

zwemvaardigheid wordt onderhouden. Steven geeft aan dat er een pilot is, waarbij door alle 

groepen de zwemvaardigheid wordt onderhouden, ook de bovenbouw.  

Bijv. Groep 4 regulier schoolzwemmen, groep 5-8 1x in de maand op vaardigheden 

zwemmen. Steven gaat hierover in gesprek. 

 

Rondvraag. 

Geen 

 

 Sluiting. 

De vergadering wordt om  21.03 gesloten. 

 

De volgende vergadering is 12 april 2021. 


