
  
  

 
 
 

Datum : 18-05-2020 
Tijd  : 20.00 uur   
Plaats : Lichtruim; op min 1,5 meter afstand 

 

1. Opening 
Door P.F. Speciaal welkom voor E.A.. 
E.A. geeft aan dat hij allerlei plannen had om school te leren kennen, maar 

merkt ook dat door de verhuizing en de corona dat dit niet altijd even 
makkelijk lukt. Hij geeft daarnaast aan dat het team heel zelfredzaam is en 

dat dit een enorme steun is voor hem als leerkracht. Hij leert de school en 
de leerkrachten steeds meer kennen.  
 

A-2020-05-18-1 
Nieuw beleidsstuk Communicatie gescheiden ouders moet opnieuw worden 

geagendeerd.  
 

2. Notulen vorige keer 

 
3. Actiepuntenlijst. 

Actiepuntenlijst bekijken 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken  

Een aantal e-mails van ouders worden verder besproken bij vergaderpunt 6 
Corona.  

 
5. GMR (vast agendapunt) 

Er is achter de schermen veel contact geweest. Bestuur-formatieplan is bij 

de PGMR besproken en goedgekeurd.  
M.v.V. gaat, op aanvraag van de GMR, zijn bevindingen t.o.v. stichting 

Delta en Corona toelichten in de GMR.  
 

6. Corona-maatregelen 

 Mail vanuit de oudergeleding MR 
 Aanpassing en toelichting vanuit school 

De oudergeleding van de MR vraagt of we ouders meer inzicht willen 
geven in de beweegredenen van de school waarop we keuzes maken. 
Fijn dat de informatie gebundeld wordt en eens per week komt.  

 
Er zijn diverse gesprekken en contacten met ouders geweest die moeite 

hebben met een aantal keuzes die de school heeft gemaakt. Dat gaat 
vooral over de extra vrije dag, de studiedag en de verhuisdagen. Een 

aantal ouders hebben best moeite met het uitvallen van veel lessen en 
hebben moeite met het uitvallen van extra dagen.  
 

Als team hebben we nagedacht over de vragen en deze dagen. We 
hebben een aantal oplossingen.  

 

Notulen 
MR-vergadering 

 



 
De extra dag op 29 mei vervalt. Die dag wordt een combinatie van een 

cohort op school en een cohort thuisonderwijs.  
 

De studiedag van 18 juni blijft staan. We hebben veel onderwerpen die 
echt afgetikt moeten worden, gezien het onderwijs in Corona-tijd, 
achterstanden wegwerken, nieuwbouw en terugblikken en vooruitkijken.  

 
Verhuisdagen 15, 16 en 17 juli. We onderzoeken of we hierin een dag 

tegemoet kunnen komen. We kijken naar de mogelijkheid om die dag de 
afsluiting van de school te organiseren. We gaan kijken of er een 
mogelijkheid is om een sport-schooljaar-afsluiting van te maken.  

 
Onderwijs in de kleutergroepen 

Als er in juni nog in cohorten gewerkt moet worden, dan gaan we het 
aanbod bij de kleuters aanpassen. We kunnen de ruimte onder aan het 
podium gebruiken en het speellokaal. Waardoor we de kleutergroepen 

toch in cohorten kunnen bedienen. Het Mereltje kunnen we evt opdelen 
in twee groepen. We wachten nu eerst af wat de conclusie en toelichting 

wordt vanuit het ministerie.  
 

7. Nieuwbouw en tijdelijke locatie (vast agendapunt) 
 Voortgang – doorgang 
 Verhuizing 

Toelichting verhuisdagen: Zie punt 6, Corona.  
 

De bouw ligt op schema.  
 
J. (kinderopvang de Bilt) vertrekt helaas. Hierdoor wordt het samenwerken 

in het IKC even zoeken. We moeten elkaar leren kennen. Maar de afspraken 
staan en we gaan hierop door. Inhoudelijk is er niets veranderd. De 

medewerkers van kinderopvang de Bilt en de Regenboog kennen elkaar en 
dat maakt het samenwerken makkelijker.  
 

D.B. en K.B. kijken actief mee en denken mee.   
 

De aannemer van het schoolplein is ook begonnen.  
 

8. Schooljaar 2020-2021 

 Formatie 
De insteek is geweest om zo min mogelijk te ruilen, om rust te krijgen in 

de komende tijd met nieuwbouw en de gevolgen van de corona-
lestijden.  
De formatie wordt verder besproken en toegelicht.  

 Vakantierooster (incl studiedagen/roostervrije dagen) 
Vakantierooster is vastgesteld door de GMR. We hebben er extra 

roostervrije dagen en studiedagen aan toegevoegd. D.B. en K.B. zullen 
ook nog kijken naar deze dagen en of dat uit komt met de uren.  
De Deltadag is nog een vraag hoe die ingevuld gaat worden en of dat ten 

koste gaat van een andere studiedag.  
 Werkverdelingsplan 

Het is een concept. We houden veel dingen zoals het is. Het moet met 
het team nog afgetikt worden.  

 

9. Formatie 
 Stand van zaken langdurig zieke collega’s 



Alle langdurig zieken zijn beter of per volgend schooljaar herstelt.  
 Start nieuwe directie. 

Zie agendapunt: opening  
 

10. Bemanning MR 2020-2021 
De termijn van P.F. verloopt na 3 jaar. Hij neemt in overweging of hij zich 
herkiesbaar gaat stellen.  

 
11. Rondvraag 

 
 
 

 
 

  



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 M.v.V. 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 
Pascal 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. 

 
- 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.  
 

 
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.  

 


