
Datum : ma 05-07-2021
Tijd : 19.30 uur
Plaats : Start in de Regenboog/afsluitende borrel.
(afscheid van P.F. en kennismaking met S.B.)

1. Opening (P.F)
Fijn dat we fysiek bij elkaar kunnen zijn. Speciaal welkom aan S.B.
S.B. stelt zich kort voor.

2. Notulen vorige keer (PF)
Betekenis van WMK wordt toegelicht en aangevuld in de notulen.
Notulen worden zo goedgekeurd en vastgesteld.

3. Actiepuntenlijst. (PF)
Geen specifieke acties.

4. Mededelingen en ingekomen stukken (PF)

5. Mededelingen (directie)
- Tijdelijke directie.

W.P.v.L. komt komende week kennis maken en kort samenwerken om een
eerste start te hebben. Hij heeft zich voorgesteld aan het team bij de
studiedag. Dit was een prettige kennismaking.
W.P.v.L. gaat zich in de nieuwsbrief nog voorstellen.

6. GMR (vast agendapunt) (CE/CD)
- Nieuwe bestuursstructuur. Er is een groep uit de GMR nauw betrokken

geweest bij de opzet van de bestuursstructuur. De administratie blijft
hetzelfde. Er zullen op termijn waarschijnlijk 2 FTE in deze
bestuursstructuur komen.

- De GMR mag een lid aandragen, of meedenken in de sollicitatie voor een
nieuw lid, in de raad van toezicht. Er is een sollicitatieprocedure waar 2
leden van de GMR in mee gaan kijken.

- Martin heeft de NPO gelden toegelicht. Het is verder een onderdeel wat op
schoolniveau wordt uitgewerkt. In de MR kan hierop gereageerd worden.

7. Schooljaar 2020-2021 (WJ)
- Inzet NPO-gelden. Het gaat om 700 euro per leerling voor dit jaar en 500

euro voor volgend jaar.
Er wordt door school een heel programma gemaakt waarin zichtbaar wordt
welke ondersteuning er nodig is voor de komende jaren. Dit komt in het
plan. In de onderbouw wordt Bouw verder ingezet. Dit is een
ondersteuningsprogramma dat helpt om kinderen beter te leren lezen.
Daarnaast hebben we ook extra handen in de klas. 0.6 FTE aan
leerkrachtondersteuning. 0.4 FTE voor een SB-student in groep 3.



Met sprongen vooruit wordt aangeschaft.
Bij begrijpend lezen met meer mensen in de klas met als doel: Hoe
kunnen we het modelen in de groepen weer oppakken en daarmee het
begrijpend lezen bij de kinderen goed oppakken. In het thuisonderwijs is
de structuur wat weg geweest en die moeten we goed aanvliegen.
Bewegend leren willen we nog verder vorm geven met meer materialen.
Er komen extra chromebooks. Die gaan we ook inzetten voor rekenen in
groep 7, zodat we met Bingel adaptieve opdrachten kunnen bieden.

Reactie vanuit de MR. Duidelijk plan. Fijn dat het duurzaam is. Het is
duidelijk dat er zicht is op school.
Er zijn 2 leerkrachten die de talentopleiding volgen.

8. Corona-maatregelen (directie)
Vanuit Delta hebben we advies gekregen om de coronamaatregelen door te
zetten tot de zomervakantie. We zitten wel met de musical. We denken dat
we de ouders kunnen uitnodigen voor de afscheidsavond. We kunnen geen
opvoering organiseren voor ouders broers en zussen en opa’s en oma’s. Ook
een generale repetitie voor alle groepen lukt niet, omdat we dan de bubbles
doorbreken. Dit laatste kan betekenen dat ouders niet op vakantie kunnen
i.v.m. quarantaine of dat de afscheidsavond niet door kan gaan.
W.J. vraagt advies van de ouders over het wel of niet opvoeren aan jongere
broertjes en zusjes. Het is de bedoeling om de musical via een filmopname
in de groepen te laten zien.
De ouders geven aan dat ze zich kunnen vinden in overwegingen en
argumenten. We snappen de risico’s en begrijpen dat de prioriteit bij het
afscheid van groep 8 ligt.
Voor na de zomervakantie wachten we de adviezen en protocollen af die
tegen die tijd naar ons toegestuurd zullen worden.

9. Vaststellen schoolgids (PF)
We bespreken de schoolgids en noemen een aantal punten die onduidelijk
zijn en geven tips voor aanvullingen. Dit punt komt terug op de volgende
agenda. A-2021-07-05-1

10. Evaluatie kandidaatstelling (GG)
We vinden het aantal reacties niet zo heel erg veel. Een volgende keer is het
goed om uitgebreid een functieomschrijving te maken, zodat duidelijker
wordt wat er van een kandidaat verwacht wordt.
Waarschijnlijk hebben de ouders door Corona ook het gevoel gehad dat het
jaar al druk genoeg is geweest.

11. Evaluatie MR 2020-2021 (PF)
- Eerste vergadering 2021-2022 plannen.

Ondanks de corona perikelen hebben we elkaar goed gevonden. W.J. en
S.K. hebben op de juiste momenten contact gezocht met de MR. Goede en
fijne communicatie. Namens de MR heel erg bedankt voor alle inzet die
jullie hebben getoond!

12. Rondvraag
- S.B.: Actiepunt: Mag schoolfruit op de agenda gezet worden?

A-2021-07-05-2



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. (A-2019-10-2-3)

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.
2020-05-18 MvV is bevoegd gezag, maar dit is gedelegeerd naar de
schoolleider. Er wordt nog een uitdraai gemaakt die ondertekend moet
worden.

- A-2019-10-2-1
P.F. zal het wachtwoord van de MR mail aanpassen. En deze via de
appgroep van de MR communiceren.
Is gedaan.

- A-2019-10-2-2
P.F. zal een stukje schrijven voor de nieuwsbrief met informatie over MR
naar ouders. Via de nieuwsbrief een gezicht geven aan de MR.
2020-07-08 Wordt nu vastgesteld en in de komende nieuwsbrief
gepubliceerd.

- 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. (M.v.V. staat hier open voor. Er is nog niets concreet. Bij
de eindoplevering wordt mogelijk dit weer opgepakt)
2020-05-18 B.B. gaat bij de oplevering kritisch meekijken.

- A-2019-10-2-4
C.E. geeft door aan de GMR dat er 2 leden mee willen doen aan de
basiscursus MR.
2020-05-18 Dit jaar gaat de basiscursus niet door.

- A-2020-05-18-1
Nieuw beleidsstuk Communicatie gescheiden ouders moet opnieuw worden
geagendeerd.
2020-07-08 Moet worden geagendeerd in de komende vergadering.

- A-2020-07-08-1
Volgende vergadering agenderen dat er een toelichting komt over de taken
van het ondersteuningsteam.

- A-2020-09-28-1
In elke vergadering opnemen stand van zaken tijdelijke directie. Hoe gaat
het met de werkdruk en het verdelen van de taken.

- A-2020-09-28-2



Werkplan volgende vergadering terug laten komen.

A-2021-05-27-1
Volgende jaar op de agenda het schoolondersteuningsprofiel plaatsen. Om
inzicht te krijgen in het toepassen van inclusiviteit.

A-2021-07-05-1
Eerste vergadering van het nieuwe jaar opnieuw de schoolgids agenderen.

A-2021-07-05-2
Schooljaar 2021-2022 schoolfruit agenderen.

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.

B – 2020-07-08-1
De MR stemt ongevraagd in met de invulling van de nieuwe directie.

B-2020-09-28-1
CD zal lid worden van de GMR.

B - 2020-09-28-2
De MR keurt de schoolgids goed. We gaan ervan uit dat de besproken
aanpassingen verwerkt worden.

B-2020-11-11-1
De MR besluit dat het voor hen niet noodzakelijk is dat het jaarverslag
2019-2020 wordt gemaakt.

B-2020-11-11-2
Begroting. Zodra die klaar is deelt W.J. deze met de MR, zodat er advies gegeven
kan worden.

B-2021-01-25-1
We besluiten dat het puntje nieuwbouw niet meer geagendeerd hoeft te worden.
Bij belangrijke dingen wordt het in de MR besproken, maar geen vast punt meer.

B-2021-01-25-2
We spreken een positief advies uit op de begroting.

B-2021-05-27-1
De MR stemt in met het formatieplan.

B-2021-05-27-2



De PMR stemt in met het formatieplan.

B-2021-05-27-3
De MR stemt in met de planning van de studiedagen.


