
  
  

 
 
 
 
 
 

Datum :  03 december 2015 
Tijd  :  19.30 uur  
Plaats :   Regenboog 

Notulen: :   EF 

 

1. Opening 
 

2. Notulen vorige keer (17-09-15) 

De notulen van 17-09-15 zijn vastgesteld. Directie zet de notulen online. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen mededelingen of ingekomen stukken.  

 

4. GMR (vast agendapunt) 
De algemeen directeur heeft stil gestaan bij  

 De algemene begroting. Onder de streep komen we positief uit. GMR 
heeft geadviseerd om goed naar het vervangingsfonds te kijken. 
Binnenkort komt de financiële commissie vanuit de GMR bij elkaar.  

Daarna wordt de begroting ook op schoolniveau bekeken en besproken.  
Vraag vanuit OMR: is er ook algemeen geld? Directie geeft aan dat dat er 

niet is. 
 De gesprekkencyclus: de basis van de cyclus is vastgesteld. Nu moeten 

details nog besproken en vastgesteld worden.  
 Samenwerking tussen scholen. Wij proberen als stichting Delta 

leerkrachten meer samen te laten werken/ aan elkaar te koppelen. 

Vraag van algemeen directeur: zien ouders dit ook terug? 
 Vluchtelingen. Er zijn nu een aantal kinderen geplaatst. Plaatsing hangt 

verder af van woningvoorziening in de gemeente.  
 Schoolvakanties: kort over gesproken. Moet nog binnen het 

directeurenberaad besproken worden.  

 Vanuit personeel GMR kwam, m.b.t. nieuwe CAO, niet tijd-en 
plaatsgebonden werkzaamheden. Een directeur/school mag volgens de 

CAO niet bepalen hoeveel uren je op school en thuis werkt.  
 Rondvraag: vanuit OMR Regenboog – Voorstel dat directie De 

Regenboog een keer komt vertellen over de ervaring met de andere 

schooltijden. 
 

Vraag vanuit directie: 
Hoe ervaren de leden van de MR de vergaderingen van de GMR? PMR geeft 
aan dat het belangrijk is om er affiniteit mee te hebben. Ook hangt veel af 

van de organisatie; voorzitter, secretaris etc.  
 

5. Nieuwbouw (vast agendapunt) 
We waren in afwachting van de uitkomst van de 
bestemmingsplanprocedure. Er is donderdag (27-11) een raadsvergadering 

geweest waarin het bestemmingsplan is besproken. Het bestemmingsplan is 
vastgesteld in de gemeente. Buurtbewoners hebben nog één keer, acht 

weken, de kans om een bezwaar in te dienen.   

 

Notulen 
MR vergadering 

 



Indien er geen bezwaren meer komen kunnen we, in het meest snelle en 
gunstige geval, in de zomervakantie verhuizen naar de tijdelijke locatie. 
 

In februari komt de gebruikersgroep weer bij elkaar. 
 

Financieel is er meer duidelijkheid. Stichting Delta financiert de extra 
vierkante meters van de BSO mee. Dit geeft ook ruimte om te investeren in 
de inrichting van het nieuwe gebouw.  

 
Vraag vanuit de OMR: Wordt dit nieuws nog naar de ouders 

gecommuniceerd? Directie bevestigt dit, binnenkort wordt dit via de 
nieuwsbrief gecommuniceerd.  

 

6. Studiedag 19 februari 
De MR stemt in met de studiedag op 19 februari (vrijdag voor de 

voorjaarsvakantie). 
 

7. Andere schooltijden (vast agendapunt) 

 
- Evaluatie lunch (verandering lunchtijd in gr. 1-4) 

PMR licht toe dat de wijziging van tijd (5 min. langer lunchen) goed bevalt. 
Het geeft een aantal kinderen meer ruimte.  

 
Directie geeft aan dat er gecommuniceerd blijft worden en dat er 
binnenkort ingegaan wordt op de inhoud van de lunch. Hoe kunnen we 

van de lunch een meer sociaal moment maken? Etc.  
 

8. Jaarverslag MR 2014-2015 
Dit wordt nog gedaan. EF mailt de benodigde stukken.  
 

9. Werkplan MR 
We lopen het werkplan door, bekijken de onderwerpen voor de volgende 

vergaderingen en stellen de vergaderdata vast.  
 
Alle data zijn vastgesteld. Zie werkplan. Volgende vergadering is op 3 

februari 2016.  
 

De agendapunten worden binnenkort door PMR en directie bekeken en 
aangepast/gewijzigd.  

 

10. Rondvraag 
 

Directie: 
Koffie-inloop: Ziet de MR kansen om de koffie-inloop meer inhoud te geven 
d.m.v. thema’s/thematafel. OMR geeft aan dat het goed is om als MR meer 

zichtbaar te zijn tijdens deze momenten.  
 

MR geeft advies om meer concrete en aantrekkelijke thema’s en 
onderwerpen aan te dragen zodat het aantrekkelijker wordt om te komen.  
 

 
 


