
  
  

 
 
 

Datum : 2 oktober 2019 
Tijd  : 19.30 uur   
Plaats : Lichtruim 

 

1. Opening 
Agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Notulen vorige keer 
Notulen worden vastgesteld. 

 
3. Actiepuntenlijst. 

Actiepuntenlijst wordt doorgenomen en aangepast. 

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

De mail van de MR moet weer een update krijgen. Pascal regelt dit. A-
2019-10-2-1 
Pascal zal een stukje schrijven voor de nieuwsbrief met informatie over MR 

naar ouders. A-2019-10-2-2 
 

 
5. Formatie 

 Stand van zaken langdurig zieke collega’s 

We worden op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken.  
 Stand van zaken nieuwe directie 

De benoemingsadviescommissie is samen met ScoliX aan het werk. De 
externe ronde loopt volgens de planning. Afhankelijk van de 
opzegtermijn gaan we uit van 1 januari. 

 
6. Nieuwbouw en tijdelijke locatie (vast agendapunt) 

Voortgang – doorgang 
De nieuwbouw ligt voor op de planning. We hopen dat dit zo doorzet.  
Intern zijn we aan het oriënteren op schoolplein en inrichting. Dat doen we 

met het hele team de Regenboog (IKC) 
 

De verbinding met het Cruijff Court wordt besproken. De gemeente is 
hiervoor verantwoordelijk, maar als school willen we een verbinding met het 
veld. Het plein is geen openbare plek, maar we zullen waarschijnlijk tijdens 

schooltijden gedogen dat er door de wijk gespeeld wordt.  
 

In de projectgroep is besproken hoe ze staan t.o.v. een extra ouder die mee 
kan kijken over de schouders van de directie meekijken. Er wordt ook 

gekeken naar een extern deskundig advies namens de school. A-2019-10-
2-3 
 

 
 

 

Notulen 
MR-vergadering 

 



7. GMR (vast agendapunt) 
Werkplan is opgesteld. Jaarverslag is besproken.  

Er MR gaat ook inventariseren of er interesse is in een basiscursus. We gaan 
met 2 leden hieraan deelnemen als die door gaat. A-2019-10-2-4 

 
Lerarentekort is besproken en hoe de Stichting hiermee om gaat.  
 

Er is besproken hoe vluchtelingenkinderen verdeeld worden over de 
scholen. De stichting geeft aan dat ze hier een overzicht van hebben en 

geeft aan dat ze nog beter zullen kijken of deze verdeling eerlijk wordt 
uitgevoerd.  

 

8. Schoolplan  
Het schoolplan wordt besproken. Inhoudelijk wordt feedback gegeven en 

directie licht toe. We vinden het inhoudelijk van hoog niveau.  
 
We stemmen in met het schoolplan. B – 2019-10-02-1 

 
 

9. Schooljaarplan 
Directie licht het schooljaarplan toe. We stemmen in met het 

schooljaarplan. B – 2019-10-02-1 
 

10. Schoolgids 

Directie licht de schoolgids toe. De schoolgids is meer inhoudelijk en 
minder praktisch dan vroeger. De praktische kant wordt nu 

gecommuniceerd d.m.v. nieuwsbrieven, kleuterfolder e.d. B – 2019-10-
02-1 
 

In de nieuwsbrief wordt de schoolgids meegestuurd. Daarbij wordt naar 
ouders toe het belang van de schoolgids benadrukt. A-2019-10-2-5 

 
11. Werkplan 2019-2020 aanpassen 

Het werkplan wordt aangepast en vastgesteld.  

 
12. Rondvraag 

Er zijn geen verdere vragen.  
 

Actiepuntenlijst: 

- A - 2019-05-16-1 
De directie informeert bij de projectgroep of er draagvlak is om een ouder 

mee te laten denken in één van de projectgroepen voor de bouw. Dit 
wordt teruggekoppeld aan de MR. Daarna kan één van de ouders 
geïnformeerd worden of die daar animo voor heeft. 

Actiehouder: directie 
 

- A-2019-05-16-3 
N.a.v. MR regelement: wie is het bevoegd gezag? Dit moet worden 
uitgezocht.  

Actiehouder: PF 
P.F. heeft dit uitgezocht: Voor de Regenboog geldt dat dit de directie is. 

Zij zijn gemandateerd door de directeur bestuurder. P.F. past dit aan in 
het MR-reglement. 
 

- A-2019-10-2-1 



Pascal zal het wachtwoord van de MR mail aanpassen. En deze via de 
appgroep van de MR communiceren. 

 
- A-2019-10-2-2 

Pascal zal een stukje schrijven voor de nieuwsbrief met informatie over MR 
naar ouders.  
 

- A-2019-10-2-3 
Directie gaat kijken op welke manier een ouder of extern deskundige kan 

meekijken met de stichting naar belangrijke punten rondom de bouw van 
de nieuwe school.  

 

- A-2019-10-2-4 
Cecile geeft door aan de GMR dat er 2 leden mee willen doen aan de 

basiscursus MR. 
 
- A-2019-10-2-5 

 
 

Besluitenlijst 

B -2019-05-16-1  

We gaan werken met een besluitenlijst en actielijst.  
 
B -2019-05-16-2   

De directie pleegt overleg met de MR op het moment dat er veranderingen in de 
planning optreden t.a.v. de nieuwbouw en of dit noodzakelijk om dit te 

communiceren met ouders. 
Actiehouder: directie 
 

B – 2019-10-02-1 
Schoolplan, schooljaarplan en schoolgids wordt mee ingestemd.  

 


