
  
  

 
 
 

Datum : 20 september  2018 
Tijd  : 20.00 uur  
Plaats : School - Lichtruim 

Notulen: : EF 

 

1. Opening 

 

2. Notulen vorige keer  
Dit was de borrel in de Griffel. Geen notulen gemaakt.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

Mail van een ouderpaar over de hoeveelheid studiedagen van dit schooljaar. 

Waarom zijn dit er zoveel? Directie vertelt dat er vandaag (20-09-18) met 

deze ouder is gesproken.  
Op dit moment werken wij vier jaar lang met het vijf gelijke schooldagen 

model, waardoor er dit schooljaar meer uren ‘over ‘ zijn voor studiedagen.  

Belangrijk is dat elke leerling 940 lesuren per schooljaar moeten krijgen. 
Deze berekening klopt voor elke leerling.  

 

4. GMR (vast agendapunt) 
2 oktober 2018 vindt de eerste vergadering plaats.  

P.F. is nu vanuit De Regenboog voorzitter van de GMR. Er is al een 

kennismakingsgesprek geweest met de raad van toezicht en zij zullen 

aanwezig zijn bij de eerste vergadering van de GMR.  
 

5. Nieuwbouw en tijdelijke locatie (vast agendapunt) 

 
- Stand van zaken aanbesteding 

 

Directie licht stand van zaken toe: 

 
Vorige week was de selectie van de aannemer gepland. De selectie is op 

dat moment niet doorgegaan vanwege een aantal punten die nog 

gespecificeerd moeten worden. De aanpassingen in de offerte zouden na 
een week klaar moeten zijn. Op dit moment is nog niet bekend of dit 

gebeurd is.  

 
Vorige week was de vergadering van de Commissie Burger en Bestuur. Op 

de agenda stond het Raadsvoorstel waarin de Raad wordt gevraagd extra 

krediet (1.875.000 euro) beschikbaar te stellen voor de bouw van de 

school. Ook was er spreektijd voor een ouder van school. Van de 
Regenboog was een delegatie vanuit de directie, MR en ouders aanwezig.  

 

Vlak voor aanvang van de vergadering ontvingen alle raadsleden een brief 
van het College van burgemeester en wethouders met daarin het volgende 

bericht: 

 

 

Notulen 
MR-vergadering 

 



‘Vandaag werd ons de uitkomst van de aanbesteding bekend. Uit de 
inschrijvingen blijkt dat er sprake is van een overschrijding van de door 

ons geraamde bouwkosten. Dit noodzaakt ons om ons opnieuw te beraden 

op het financiële kader van dit project.’ 

 
Dit betekent dat er waarschijnlijk een hoger krediet dan het genoemde 

bedrag in het raadsvoorstel nodig is. Omdat het hier om een aanbesteding 

gaat, zijn bedragen bij ons niet bekend. Deze konden gister ook niet door 
de wethouder met de commissieleden worden gedeeld. Dit zou het 

aanbestedingstraject beïnvloeden en is daarom niet toegestaan.  

 

Vanwege deze ontwikkeling kon het agendapunt niet worden besproken en 
werd het agendapunt ‘aangehouden’. Dit betekent dat het agendapunt 

wordt uitgesteld tot de eerstvolgende raadsvergadering. Die is op 27 

september a.s. Omdat de aanbesteding dan nog steeds loopt, zal dit 
agendapunt onder geheimhouding worden besproken. Alleen raadsleden en 

het college mogen daarbij aanwezig zijn. Wij moeten nu de uitkomst van 

deze vergadering afwachten.  
 

- Input/Berichten van ouders  

Deze week komt een bericht in de nieuwsbrief van de oudergroep die 

ondersteunt in het zo snel mogelijk realiseren van het nieuwe 
schoolgebouw.  

In de nieuwsbrief wordt een oproep gedaan om als ‘stil protest’ (in paars 

t-shirt) massaal aanwezig te zijn bij de raadsvergadering van 27 
september a.s.  

 

Vervolgactie MR – de oudergeleding gaat naar M. van Veelen voor uitleg 
over het verdere proces. Daar is binnen de oudergeleding veel behoefte 

aan.  

 

6. Eerste ervaring werkdrukgelden (Directie) 
Er zijn verschillende mensen op verschillende dagen ambulant. De naam 

voor dit team is ‘OndersteuningsTeam’. (OT) 

De taken van deze mensen variëren op dit moment van ICT-taken, 
inwerken van nieuwe leerkrachten tot ondersteuning in verschillende 

bouwen en groepen. Ook kunnen er oudergesprekken gevoerd worden 

onder schooltijd met de leerkrachten erbij, omdat mensen uit het OT op dat 
moment kunnen invallen.  

 

7. Schoolgids (Instemmingsrecht OMR) 

De schoolgids is qua opmaak veranderd. Via de website 
www.scholenopdekaart.nl kan er op een snellere en eenvoudigere manier 

een schoolgids worden gegenereerd. Alle informatie over scholen wordt nu 

en in de toekomst op deze website verzameld en De Regenboog heeft de 
intentie om alle informatie goed bij te houden op deze website. (Nieuwe) 

Ouders kunnen ook via deze website bij De Regenboog terecht komen.  

 

Na wat opmerkingen en wijzigingen die aangebracht moeten worden in de 
tekst, stemt de OMR in met de inhoud van de schoolgids.  

 

8. Schooljaarplan (Adviesrecht PMR/OMR) 
Directie licht toe waarom dit een uitgebreid document is. Voor de directie is 

dit een belangrijk(e) werkdocument/checklist.  

We bespreken de belangrijke speerpunten voor dit schooljaar. Op dit 
moment staan punten m.b.t. de nieuwbouw  

 

http://www.scholenopdekaart.nl/


9. Beleidsplan HB (Adviesrecht PMR/OMR) 
Wordt verschoven naar de volgende vergadering.  

 

10. Werkplan MR  

Werkplan is up to date en de vergaderdata zijn geprikt.  
 

11. Rondvraag  

Stand van zaken IB.  
 

 

 

 
 

 


