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*Notulen MR-vergadering 25 mei 2021.    

- punt: 3.7 (notulen van 12 april 2021) Bankjes voor het schoolplein via gemeente Hoeksche Waard 

gaan niet door. Bankjes zijn niet hufterproof en daarom niet veilig genoeg voor een schoolplein. 

- punt 9: Oproep voor oudergeleding MR heeft 1 reactie opgeleverd.  

Deze ouder heeft informatie ingewonnen bij een lid van de MR. 

- Notulen goedgekeurd. 

- Tekst voor website: tekst akkoord. 

 

Corona en school. 

* terugblik schoolreizen. 

Schoolreizen zijn prima verlopen. Corona regels konden goed worden nageleefd in de bus en 

daarbuiten. Iedereen was blij dat de schoolreizen doorgang konden vinden. 

* terugblik project. 

Afsluiting project niet fysiek, maar d.m.v. een film. Deze heeft Daan v.d. Pol voor alle groepen 

gemaakt. Dit was erg veel werk. De film gaf een uitstekend beeld over het project in alle groepen. 

Op de film is helaas weinig feedback gekomen.  

* musical groep 8. 

Bestuur gaat akkoord met uitvoering musical met publiek. Per gezin max. 6 personen. Deze worden 

met elkaar geclusterd. De musical wordt live gefilmd en de link wordt gedeeld met familie en andere 

groepen.  

* eindfeest. 

Ouderraad organiseert een eindfeest. Alle activiteiten vinden buiten plaats. 

* jaaropening Dorpskerk ipv jaarsluiting. 

Alle ouders en kinderen betekent erg veel mensen dicht op elkaar in de kerk. Dit jaar daarom geen 

jaarafsluiting, maar een jaaropening met alleen de leerlingen. 

* fysieke start - en ambitiegesprekken.    

Zoals het er nu naar uitziet, mogen we ouders weer fysiek ontvangen op school voor deze 

gesprekken. Dit geldt ook voor de informatieavonden aan het begin van het schooljaar. 

 

Werkverdelingsplan 2021-2022, incl. formatie. 

* Aangepaste invulling van de uren in de bovenbouw:  

Daan v.d. Pol geeft alle dagen les aan groep 7-8. Jacqueline v.d. Bosch geeft dinsdagmiddag les aan 

groep 7-8 (1 uur) en groep 6 (1 uur).  

Daan besteedt de dinsdagmiddag aan ICT-taken. Door deze invulling hebben Jacqueline en Daan 

geen uren voor werkdrukverlichting. 

* Er worden structureel muzieklessen aan alle groepen gegeven door een vakdocent vanuit het 

stimuleringsprogramma ‘Meer muziek in de klas’.  

Deze lessen worden ingekocht bij muziekschool Hoeksche Waard. 

* PMR gaat akkoord met het werkverdelingsplan. Oudergeleding MR geeft een positief advies. 

Unanieme instemming.    

 

WMK PO: welbevinden in school: analyse en conclusies.  

- leerlingen  

- leerkrachten 

- ouders 

Deze vragenlijsten zijn afgenomen in het kader van de NPO gelden.  

Op basis van deze uitkomsten kunnen er interventies worden gedaan.  

MR heeft heeft geen vragen/opmerkingen over de analyse en de conclusies.  

Gaan akkoord.     

 



WMK PO: vragenlijst ouders groep 8. 

Ouders beoordelen het onderwijs op De Weerklank positief.  

Aandachtspunt: aandacht voor creativiteit, met name muziekonderwijs.  

Deze wordt volgend schooljaar aangepakt m.b.v. het stimuleringsprogramma ‘Meer muziek in de 

klas’. MR is het verheugend dat dit vakgebied meer aandacht krijgt in de school m.m.v. een 

vakdocent muziek. 

 

NPO - gelden. 

* In dit document is aangegeven welke materialen worden aangeschaft vanuit de NPO-gelden.  

De groepen hebben hun wensen aan materiaal onderbouwd met een gerichte motivatie. Tevens 

wordt aangegeven welk personeel er extra (tijdelijk) wordt benoemd voor 2,5 jaar vanuit deze gelden. 

* 8 % reservering bovenschools (dit is een voorgestelde landelijke norm) voor bekostiging van 

uitkeringen: ontslag- en transitievergoeding.  

De MR stemt in met 8% reservering, mits het versleutelde geld ten goede blijft komen aan onze 

school. 

 

 Jaarplanning 2021-2022. 

Geen op- of aanmerkingen. Akkoord 

 

Data MR nieuwe schooljaar. 

De eerste vergadering wordt gepland op maandag 25 oktober 2021.  

De overige data worden in de eerste vergadering gepland.  

 

Rondvraag. 

Joost Dijkers: graag aandacht in de volgende vergadering voor traktatiebeleid.  

Het is goed te kijken naar overige beleidsstukken. 

Steven v Schaik: Margriet Paulissen heeft de schoolgids doorgenomen namens de oudergeleding en 

is akkoord met de inhoud. 

 

Sluiting. 

De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur. 

Volgende vergadering maandag 25 oktober 2021 om 19.45 uur. 

 

 

 
 
 

 


