
onderwij  
  

 
 
 
 
 
 

Datum :  30 maart 2016 
Tijd  :  19.30 uur  
Plaats :   Regenboog 

Notulen: :   EF 

 

1. Opening 
 

2. Notulen vorige keer (03-02-16) 

Vakantierooster 2016-2017: Is in de GMR aan de orde geweest. Het was de 
bedoeling om samen te plannen met het voortgezet onderwijs, maar dit is 

toch niet gelukt. Het voortgezet onderwijs is een week eerder. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
4. GMR (vast agendapunt) 

De volgende GMR is op 23 mei. 
 
Bestuursformatieplan: Dit stuk komt eraan. Algemeen directeur is er positief 

over. Leerlingaantallen zijn positief.  
 

Gesprekkencyclus: De PGMR heeft ingestemd met het laatste stuk van de 
gesprekkencyclus.  

 
5. Nieuwbouw (vast agendapunt) 

De laatste ronde van bezwaar maken op de bestemmingsplanprocedure is 

voorbij. De directie heeft bij de gemeente geïnformeerd of er bezwaren zijn. 
Er lijken geen bezwaren te zijn. De intentie van de gemeente is om nu zo 

snel mogelijk door te gaan. Dit nieuws komt rechtstreeks van de 
betreffende wethouder. Wat betreft de financiering zijn er wijzigingen. De 
gemeente zou de vierkante meters van de BSO voorfinancieren, maar dat 

gaat niet door. Dit wordt nu opgelost door de stichting Delta. De vierkante 
meters peutergroep zullen worden voorgefinancierd door de stichting 

Kinderopvang, maar hier is nog geen zekerheid over. De tijdelijke 
huisvesting blijft voorlopig onbekend. Het is nog niet duidelijk welke locatie 
geschikt zal zijn. Op korte termijn zal er meer nieuws zijn is de 

verwachting. 
 

6. Andere schooltijden (vast agendapunt) 
Geen bijzonderheden.  

 

7. Lustrumweek  
Ter info. PMO/Directie licht toe.  

 
8. Begroting 2016 

Er is nog geen begroting. Schuiven we door naar de volgende vergadering.  

 
9. Formatie 2016/2017 

Directie wil de formatie vlak voor of direct na de meivakantie rond hebben. 
Binnenkort gaat het team hier weer mee aan de slag.  

 

Notulen 
MR vergadering 

 



 
10. Jaarverslag 2014-2015 

We bekijken het jaarverslag, geschreven door Jeroen.  

 
11. Observatie-instrument beoordelingscyclus (PMR) 

De PMR gaat akkoord met het gebruiken van dit instrument, mits het voor 
de leerkrachten duidelijk is naar welk onderdeel gekeken gaat worden en 
welk onderdeel beoordeeld gaat worden.  

 
12. Beleidsstukken 

 
- H1 Protocol hoofdluis 

Voorstel is om stap 5 en 6 uit hoofdstuk 3.3 te schrappen. De MR stelt 

voor om de ouders wel meteen te informeren over de aanwezigheid van 
hoofdluis, maar om deze stappen inderdaad te matigen.  

 
- I1 Identiteit Levensbeschouwelijk 

Directie licht toe hoe nieuwe ouders tijdens rondleidingen wordt verteld 

over de algemeen christelijke identiteit van de school. De MR vindt het 
stuk goed zoals het is.  

 
- D3 dyslexiebeleidsplan 

De MR vindt het een goed stuk. Vanuit de OMR wordt uit ervaring 
genoemd dat er op een hele goede manier wordt omgegaan met dyslexie 
binnen de school. 

 
De IB-er gaat zelf nog een aantal aanpassingen doen. De directie mailt het 

definitieve stuk nog een keer rond, zodat wij dat ook nog gezien hebben.  
 

- P1 Plaatsingsbeleid 

Vraag vanuit OMR is of er een rangorde is in de aspecten waar bij de 
plaatsing naar gekeken wordt. Directie legt uit dat dit niet zo is.  

 
13. Rondvraag 

De volgende vergadering is op 11 mei 2016.  

 
 

 
 
 

 


