
  
  

 
 
 
 
 
 

Datum :  20 januari 2015 
Tijd  :  19.30 uur  
Plaats :   De Regenboog 

Notulen: :   E. F. 

 

1. Opening 
J. L. afwezig. 
 

2. Notulen vorige keer (18-11-2014) 
Directie: nieuwsbrief wordt naar nieuwe ouders verstuurd vanaf het 

moment dat ouders de brief krijgen met de mededeling in welke klas hun 
kind is ingedeeld.  
 

Hoe is gereageerd op mededeling nieuwe lln in groep 3? Er is door één 
ouder gereageerd op de brief die naar de ouders is gegaan.  

 
Notulen vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Het jaarverslag van het schooljaar 2013-2014 is klaar en staat op de site.  

 
- Nieuwe CAO voor onderwijs: er zijn de afgelopen weken 

informatiebijeenkomsten geweest. Stichting Delta probeert in 
samenwerking met Dyade een informatiebijeenkomst te organiseren voor 
haar medewerkers.  

 
4. GMR (vast agendapunt) 

GMR 15-01 
- Vakantierooster is vastgesteld 25 april tot 6 mei 2016. 
- MR cursus 4 en 18 februari; C. geeft J. J. en E. op. 

- Vervangingsfonds is besproken. Interessant onderwerp voor MR.    
 

5. Nieuwbouw (vast agendapunt) 
Gebruikersoverleg is nog steeds uitgesteld tot maart.  
 

- Er komt deze maand als het goed is een positief besluit over het ontwerp 
bestemmingsplan. Medio februari ter inzage.  

Als er geen bezwaar komt kan in juni het bestemmingsplan vastgesteld 
worden.  
- Belangrijke vraag vanuit directie naar gemeente gaat over de tijdelijke 

huisvesting. Eind januari/begin februari moet daar meer duidelijkheid over 
zijn.  

- Directie vraagt zich af of het nieuwbouwproject invloed heeft op 'nieuwe 
ouders'.  

 

6. Andere schooltijden (vast agendapunt) 
Er wordt op korte termijn een afspraak gepland met een werkgroep om de 

nieuwe schooltijden te evalueren. De werkgroep bestaat uit de directie, 

 

Notulen 
MR vergadering 

 



twee leden van de 'oude' werkgroep nieuwe schooltijden, oudergeleding MR, 
en andere betrokken ouders. 
 

Kort gesproken over het intentiebesluit van de stichting Delta. Het is de 
bedoeling dat alle scholen uiteindelijk overstappen naar de nieuwe 

schooltijden.  
 

7. Brief MR Zout (zie mails 16/12 en 13/1) 

- Directie heeft het emailadres verzonden. 
- Er is geen interesse vanuit de MR.  

 
8. Bespreken begroting school 

Begroting is bekeken en besproken. Komt later terug.  

 
9. Bespreken voortgang overeenkomst Rolf groep 

Begin januari is er weer gesproken met een contactpersoon. Nog steeds 
verkennend. Directie wil nu concreter gaan worden d.m.v. het opstellen van 
een lijst. Hiermee een inschatting maken van de kosten.  

Volgende stap: hoe worden de kosten uiteindelijk worden verdeeld.  
De beslissing is nog niet genomen, nog steeds in de verkennende fase. 

 
Volgende week een afspraak met een persoon die gaat inventariseren welk 

huidig meubilair mee kan naar de nieuwbouw en wat nog aangeschaft zou 
moeten worden.  
Het is de bedoeling dat er binnenkort een voorlopige begroting wordt 

opgesteld.  
 

10. Rondvraag 
 Afmeldingen graag eerder doorgeven zodat we compleet kunnen zijn.  
 10 maart is de volgende vergadering, 19.30 uur in de school.  

 
 

 

 
 


