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Notulen MR-vergadering 3 februari 2021.    

Punt 10. Muziek in de klas. Er is een gesprek geweest tussen dir. Onderwijs en de groep 

Muziek in de klas. CSG was positief over dit initiatief. Scholen hebben gevraagd om 

financiële ondersteuning vanuit CSG. Dit gesprek wachten we af voordat we een besluit 

nemen. 

Punt 11. De vraag of zwemlessen volgend jaar doorgaan  is door corona nog niet duidelijk. 

De pilot om hogere groepen 1x per maand te laten zwemmen is daarmee ook stilgezet. 

 

Corona en school. 

Er is tot nu toe (12 april) pas 1 keer een groep in Quarantaine geweest.  

We mogen -tot dusver- dus niet klagen. De school houdt zich zo goed mogelijk aan de 

afgesproken corona maatregelen.  

Er wordt gesproken over de gevolgen van een positieve / negatieve test / niet laten testen 

en de consequenties daarvan voor het kind en de betrokken groep. 

- organisatie en invulling van het onderwijs. 

Na de lockdown van januari had iedereen in februari weer behoefte aan fysiek onderwijs. 

De kinderen moesten in het begin erg wennen aan de regels en de structuur van het 

onderwijs. Dit werd weer snel opgepakt. 

- adviesgesprekken en voortgangsgesprekken. 

Deze hebben online plaatsgevonden. Een enkele ouder ziet voordelen in het blijvend online 

houden van de gesprekken. Anderen geven juist de voorkeur aan fysieke aanwezigheid. 

Leerkrachten hebben een voorkeur voor fysieke gesprekken. 

We denken erover na om in de toekomst ouders de mogelijkheid te bieden om online 

gesprekken te voeren of fysiek.  

- schoolreizen en schoolkamp.  

We hopen dat de schoolreizen (mei/juni) doorgang kunnen vinden.  

De begeleiding van de leerlingen is een punt van aandacht. Tevens zitten meerdere groepen 

in dezelfde bus. 

Schoolreizen kunnen kosteloos worden geannuleerd en verplaatst. 

 Het kamp kan zonder meerkosten doorgeschoven worden naar mei 2022 

- afscheid groep 8     

We zijn begonnen met de musical. Het licht en geluid en de zaal in Klaaswaal zijn geregeld. 

Wat kan en mag ontdekken we t.z.t.  

   

Jaarplan 2020-2021 en jaarverslag 2019-2020. 

Beide documenten zijn door de MR gelezen en vastgesteld.  

  

  



 

Onderhoud schoolgebouw. 

Er zijn door omwonenden geregeld klachten over de pannakooi.             

Er komen regelmatig ballen op auto’s door (school)jeugd die na schooltijd en in het 

weekend voetbalt. De pannakooi moet worden verhoogd.  

Er vinden gesprekken plaats tussen CSG en de gemeente over het onderhoud van het 

schoolplein incl. pannakooien de bekostiging daarvan.   

Binnentuin: 

Onderhoud aan het schip en omliggend terrein wordt bekostigd door alle drie de partijen 

die er gebruik van maken: COKD, Vlashoek en Weerklank. Er is een overeenkomst getekend 

waarin wordt afgesproken   dat de onkosten en onderhoud van het binnenterrein met 

elkaar worden betaald (ieder 1/3 deel). 

Margriet wijst op dat er een potje is voor verbeteringen in de buurt en omgeving.  

De buurtbewoners zouden hier aanspraak op kunnen maken.  

 

Formatie Weerklank 2021-2022. 

De concept formatie 2021-2022 is met elkaar besproken. e MR is unaniem akkoord met de 

invulling daarvan. Ook CSG en de controlgroep (Cogix) hebben onze formatie goedgekeurd.  

De definitieve formatie mag pas in juni met de ouders worden gedeeld en is voorlopig 

vertrouwelijk.  

 

Verkiezingen MR. 

Joost Dijkers is aftredend en herkiesbaar. Er komen verkiezingen. In de maandbrief van mei 

wordt deze aangekondigd en in juni worden ze gehouden, als zich een tegenkandidaat 

beschikbaar stelt. 

 

Sluiting. 

De vergadering wordt om 21.31 uur gesloten. De volgende vergadering is op woensdag  

26 mei 2021. 

 

 


