
Notulen MR vergadering 1
Datum: 27-9-2022
Aanwezig: 3 teamleden, 2 ouders

Onderwerp Actie/Besluit

Welkom en opening Er is een nieuw MR-lid. Voorstelronde.

Notulen vorige vergadering vaststellen
Zie:

-Punt van de verkeersveiligheid is geregeld. Er staan iedere dag twee verkeersbrigadiers
om het verkeer te begeleiden.
Bewustwording is te merken.
-Bevestiging goedkeuring schoolgids.
-Jaarverslag van Middelharnis wordt opgesteld en dit gaat los van Oud-Beijerland. Actie:
Voorstelronde MR geleding

Kwaliteitsmeting
Opbrengsten
Bijlagen

Er is landelijk geen leerlingvolgsysteem voor ZML-onderwijs Op onze school hebben wij
een leerlingvolgsysteem ontwikkeld wat in 2007, 2016 en 2019  een aantal keren is
herzien. Er is nu een streefkwaliteit van de leerling waar we naartoe werken.
Conclusie: Naar aanleiding van de metingen kunnen we zeggen dat wij tevreden zijn met
de opbrengsten.

WMK vragenlijsten
Rapporten met analyse van de afgenomen
WMK vragenlijsten
Posters WMK

Conclusie: De vragenlijsten mbt de ouders en leerlingen gaan we delen als bijlage bij het
jaarverslag.

Verkeersbrigadiers Begin van het schooljaar ingezet. Dit werkt goed en er komt meer bewustwording van de



verkeerssituatie.

Taakbeleid - systematiek Het team heeft met elkaar gekeken naar de verdeling van het taakbeleid. Dit wordt ook
vastgelegd in Cupella. Dit komt hierna in het dashboard van CSG de Waard.

Inzet werkdruk- uren We proberen op verschillende manieren om de collega’s te helpen om de werkdruk te
verlichten. Bijv bij het maken van OPP’s, vervanging klassenbezoek, administratie etc. De
komende periode zal dit op donderdag worden ingepland.

Evaluatie info-avond - MR stand Maandagavond 26 september bij de ouderavond MR/OR aanwezigheid. Ouders gaven
aan dat ze het heel fijn vonden dat er nu een gezicht bij de MR leden en OR leden.
OR nu ook twee nieuwe mensen, twee ouders uit de Brug hebben zich aangemeld.
Voorstel koffiemoment voor ontmoeting/ sparren met ouders. Datum na de herfstvakantie.
Bij voorstellen op jaarverslag; kort voorstel verslag met foto op MR-drive. Zie mapje.
Deadline: 10 oktober!!!

Armoede signalering en ondersteuning
binnen de school

Momenteel heeft onze maatschappij last van inflatie.
Is er op onze school ook rekening gehouden met deze gezinnen?
Er is een kindpakket bij de gemeente waar ouders met een minimum inkomen aanspraak
op kunnen maken.
Ook de school houdt signalen in de gaten aan de hand van kleding/ eten enzovoort.
Belangrijk om te weten dat ouders bij het juiste loket bij de gemeente kunnen aankloppen.
Voorstel :Er volgt binnenkort een bericht op de app van CSG De Waard waarin
bovenstaande informatie kan worden terug gevonden.

Rondvraag: Inflatie ook op school ook voelbaar? Vast bedrag aan Gemiva gezien wij huren en het
speelt gelukkig nog geen rol.
Zijn er nog vacatures? Alles is goed ingevuld en kunnen alles nog goed bemensen.

Nieuwe datum:




