
  
  

 
 
 
 
 
 

Datum :  14 januari 2014 
Tijd  :  19.30 uur  
Plaats :   De Regenboog 
Notulen: :   EF 

 

1. Opening 

Aanvulling agenda: 

 Passend onderwijs 

 Jaarrekening TSO 2012-2013 

 Koffie- en klasseninloop 

 

2. Notulen vorige keer (12 november 2013) 

Notulen zijn goedgekeurd.   

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 Er zijn geen ingekomen stukken. 

 Het contact tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ ouders is een aandachtspunt. Er wordt een 

afspraak met de AC gemaakt om een vergadering bij te wonen.  

 

4. GMR (vast agendapunt) 

Er is gesproken over: 

 Het bestuur van de stichting wil overgaan naar een raad van toezicht. De directie 

licht dit kort toe.  

 Begroting 

 Andere schooltijden 

 CE. Zoekt e.e.a. uit rondom scholing.  

 
5. Nieuwbouw (vast agendapunt) 

 
Directie licht traject nieuwbouw toe. De architect is gekozen. De MR is onder de 

indruk van de plannen en het ontwerp en kan in de loop van het traject advies 

geven.  

 
6. Andere schooltijden (vast agendapunt) 

 
 Belangrijk is dat dit punt actueel blijft en dat er regelmatig naar ouders 

gecommuniceerd wordt. 

 De werkgroep ‘andere schooltijden’ komt binnenkort bij elkaar om na te denken 

over de veranderingen die volgend jaar zullen volgen. Daarnaast zullen de ouders 

die instromen binnenkomt worden geïnformeerd. Ook zal de afstemming met de 

BSO binnenkort gaan plaatsvinden. Het doel om tot een doorgaande lijn te 

komen. 

 

7. Begroting 
 
De begroting 2014 wordt formeel goedgekeurd. 

 

 

Notulen 
MR vergadering 

 



8. Werkplan MR 
Er zijn geen punten uit het werkplan die besproken moeten worden. 

 

 

9. Passend onderwijs 
 
Per augustus 2014 gaat het Passend onderwijs van start en daardoor wordt de 

invoering nu echt concreet. Er is een nieuw samenwerkingsverband opgericht: 

“ZOUT” die de gelden vanuit de overheid gaat stroomlijnen. De directie geeft aan 

de MR-leden extra informatie over dit onderwerp. Op de volgende vergadering kan 

dit punt eventueel terugkomen. 

 

10. Jaarrekening TSO 2012-2013 

 
De overblijf heeft een eigen geldstroom en daardoor valt dit onderdeel onder de 

MR. De directie licht de balans toe. Deze ziet er goed uit en de MR stemt ermee in. 

Wel is het goed om tijdens de volgende vergadering te bepalen wat er met het 

gereserveerde geld uit de TSO gedaan moet worden. Er is minder uitgegeven, 

omdat investeren in het plein op dit moment natuurlijk niet wenselijk is. In losse 

materialen en een aanvullend programma is steeds volop geïnvesteerd. Dit punt 

wordt geagendeerd de komende vergadering wederom geagendeerd. 

 

11. Koffie inloop 27 januari 

 
De directie vraagt of de oudergeleding van de MR aanwezig kan zijn bij de volgende 

koffie- en klasseninloop van 27 januari. Zij krijgen in de hal een eigen sta-tafel en 

kunnen dan wellicht door ouders aangesproken worden. 

 

12. Vervanging CE tijdens haar zwangerschapsverlof 

 
De directie licht toe hoe zij in de periode van de meivakantie tot de zomervakantie 

willen overbruggen in groep 8. De MR vindt dit een goede oplossing. 

 

13. Rondvraag 
 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

 

 

 
 

 

 
 


