
  
  

 
 
 
 
 
 

Datum :  30 september 2014 
Tijd  :  19.30 uur  
Plaats :   De Regenboog 

Notulen: :   CE 

 

1. Opening 
 

2. Notulen vorige keer (24-06-2014) 

De notulen van de vorige keer worden goedgekeurd. 
 

N.a.v. de notulen van 24-06-2014: 
- Voornemen is om emailadres aan te maken. 

“mrregenboogdebilt@gmail.com Actie voorzitter 

- De voorzitter wil zich tijdens de ALV van de activiteitencommissie 
voorstellen aan de aanwezige ouders.  

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Vraag vanuit oudergeleding:  Moeten wij  nog instemmen met de 

ouderbijdrage? Dit is niet meer nodig omdat de AC een vereniging 
geworden is en de ouderbijdrage bij de ALV vastgesteld wordt. 

- Vraag oudergeleding: Hoe zit het met de eindafrekening van de 
overblijf? Het streven is om die op 1 december 2014 te kunnen 

afronden. 
- De KBW is weer gestart. In de klassen wordt hier uitgebreid aandacht 

aan besteed. 

 
4. GMR (vast agendapunt) 

- Data GMR schooljaar 2014/2015: 
- 12 november, 15 januari, 2 maart, 19 mei en 6 juli. 
- Vanuit de oudergeleding van de MR zal er nog een lid naar de GMR 

afgevaardigd worden.  
- 3 leden van de MR willen deelnemen aan de MR cursus. 

- Verzoek is om de notulen van de GMR te delen met de leden van 
de MR.  

 

5. Nieuwbouw (vast agendapunt) 
Momenteel zijn we de ontwerpfase aan het afsluiten. Hopelijk is deze in 

november klaar. Er is gewerkt vanuit visie. De inrichting van de lokalen en 
de leerpleinen is uitgebreid met de betrokken partijen besproken.  
De directie laat de laatste tekeningen aan de MR zien. 

 
6. Schooljaarplan 

De directie laat zien hoe het schooljaarplan opgebouwd is en hoe deze 
gebruikt wordt.  
Motto van dit jaar is: “(Verder) bouwen aan het fundament”. 

De directie stuurt het schooljaarplan door zodat deze bij de volgende MR 
vergadering vastgesteld kan worden. Actie directie. 
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7. Andere schooltijden (vast agendapunt) 

- Er is een goede start geweest, waarbij het in het begin even wennen 

was. Het eetmoment blijft een onderdeel dat aandacht blijft verdienen 
in het nieuwe rooster.   

- Team is enthousiast en over het algemeen lijken de ouders ook 
tevreden met de nieuwe situatie. 

- Het is belangrijk om de nieuwe schooltijden te evalueren. Hierbij is het 

ook belangrijk om de kinderen niet te vergeten. Het is belangrijk om 
goed na te denken over het doel van de evaluatie van de schooltijden. 

- De directie heeft als voornemen om zo snel mogelijk een nieuwsbrief 
uit te doen over de stand van zaken rondom de schooltijden. Actie 
directie  

 

8. Werkplan MR 

Het Werkplan wordt bekeken en enkele aanpassingen worden gedaan. 
Tijdens de volgende MR vergadering zal het werkplan vastgesteld worden.  
Data MR 2014/2015: 18 november, 20 januari, 10 maart, 20 mei en 30 

juni. Er wordt gevraagd naar de MR statuten. De directie mailt deze door. 
Actie directie. 

 
9. Rondvraag 

- De directie deelt een aantal documenten uit uit de ABC map en wil 

deze tijdens de volgend vergadering bespreken: 
B1 Buitenspelen, P3 Pauzes en inloop, I2 Internet- en mediaprotocol,  

K1 Klassen ouders, Z8 zorg en toetskalender, T2 Taakbeleid. 
- Vraag oudergeleding: Wordt er door de Regenboog ook gekeken naar 

de vergoeding van de overblijfmedewerkers? Blijkbaar zijn er scholen 

in het land die teveel hebben uitgekeerd en die daarvoor een boete 
hebben ontvangen. De directie laat dit nog uitzoeken.  

- Vraag oudergeleding: Mogen de namen van kinderen op de 
klassenlijsten zomaar meegegeven worden? De directie legt uit dat dit 
mag, omdat er een passage in de schoolgids hieraan gewijd is. Als 

ouders bezwaar hier tegen hebben dan kunnen ze dat aangeven bij de 
directie. Het voornemen is om dit explicieter te communiceren naar de 

ouders. 
 
 

 

 
 

 

 

 


