
  
  

 
 
 
 
 
 

Datum :  18 maart 2014 
Tijd  :  19.30 uur  
Plaats :   De Regenboog 
Notulen: :   EF 

 

1. Opening 

Aanwezig: D, J, E en K 
Afwezig: C 

 
2. Notulen vorige keer (14 januari 2014) 

Wijzigingen zijn gedaan in de notulen van 14 januari.  
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 Lentekriebels project is deze week van start gegaan. Dit is een project 
voor de hele school waarbij het gaat over relaties en seksualiteit.  

 De oudertevredenheidspeiling is verstuurd. Er komen ook een 
leerlingtevredenheidspeiling en een personeelstevredenheidspeiling aan. 

 Op woe 19 maart vindt de Deltadag weer plaats. De kinderen hebben dan 

vrij (studiedag). D. licht het programma van de dag kort toe.  
 

Toegevoegd agendapunt: Geld TSO einde schooljaar 
We hebben gesproken over het overblijfgeld.  Wat te doen met het geld dat 

aan het einde van dit schooljaar overblijft? Volgend jaar starten we met het 
continurooster, dus dan is het niet meer nodig.  
We denken er nu aan om eerst te (laten) berekenen hoeveel geld er (per kind) 

over is. Er gaat dan een brief naar de ouders met daarin de mogelijkheid dit 
geld terug te laten storten of anders te schenken. Dit is een mogelijkheid, nog 

géén besluit.  
 
4. GMR (vast agendapunt) 

C. gaat over een paar weken met verlof. Wie vervangt haar in de MR? E. 
vraagt dit in een teamvergadering. E. vervangt C. in de GMR.  

Verder geen bijzonderheden.  
 

5. Nieuwbouw (vast agendapunt) 

Een aantal mededelingen: 
 Collegebesluit is positief; 

 We zitten het komende schooljaar nog in het huidige gebouw; 
 D. laat een aantal wijzigingen in het voorlopig ontwerp zien. Voorlopig 

ontwerp komt later nog terug in de MR; 

 20 mei een informatieavond over De Regenboog (in de school door de 
gemeente georganiseerd). 

 
6. Andere schooltijden (vast agendapunt) 

D. licht voorstel/opzet werkgroep toe. De nieuwe ouders zijn ook 

geïnformeerd over de verandering van schooltijden.  
 

7. Inspectiebezoek 25-3 

 

Notulen 
MR vergadering 

 



D. informeert over het inspectiebezoek op 25-3. Dit is de eerste keer.  
 

8. Aanpassing schoolgids 

Er zijn wat aanpassingen in de schoolgids gedaan. D laat zien wat er is 
toegevoegd aan de schoolgids: 

 Opbrengsten LVS 
 Omschrijving vakken 
 Urentabel 

 
De huisstijl wordt vernieuwd; dit gebeurt direct na de zomervakantie.  

 
9. Jaarverslag 2012-2013 

Geen bijzonderheden 

 
10. Documenten (zie bijlage) 

I2 – Internet en mediaprotocol (deze was al vastgesteld en hoefde nog niet 
geëvalueerd, maar we hebben een kleine toevoeging gedaan over mobiele 
telefoon op school). 

S4 – Schoolregels (deze regels golden in principe al, maar waren eigenlijk 
nergens centraal vastgelegd).  

D. geeft een toelichting.  
 

11. Werkplan MR 
 

12. Rondvraag 
 

We moeten op zoek naar een nieuw MR lid ter vervanging van K. J. schrijft een 
wervend stukje voor in de nieuwsbrief.  
 

 
 

 

 
 


