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1. Opening
PF heet ons welkom. Fijn dat we er weer zijn en dat WJ erbij is.

2. Notulen vorige keer
Geen bijzonderheden.

3. Actiepuntenlijst.
Doorgenomen.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken en mededelingen.

5. Mededelingen vanuit directie
S.V. werkt tot de kerst niet op woensdag. Zij is tot nu vervangen door M.S.
Tot de kerstvakantie wordt SV. vervangen door R.M. Zij zal zich binnenkort
voorstellen in de nieuwsbrief.
E.B. stopt per januari met haar werk op onze school. We kijken of er intern
een oplossing gevonden kan worden, zodat haar taken door kunnen gaan.
En daarna kijken we hoe we deze uren weer op kunnen vullen.

6. GMR (vast agendapunt)
Werkplan en werkgroepen zijn besproken.
Gedragscode personeel is besproken.
Corona-situatie is besproken.
Functiemix voor leerkrachten is toegelicht.

7. Waarnemend directie en E.A.
E.A. heeft nog een lang traject te gaan. We leven mee met hem en zijn
gezin.
Waarnemend directie heeft zijn draai echt wel gevonden. Het team staat
rond de directie. Er is nog steeds veel contact met D.B. en K.B. R.M. zal
vanuit de Delta nog extra ondersteuning geven rondom de kinderziektes van
de nieuwbouw. Ook Martin is goed bereikbaar voor vragen en
ondersteunend. W.J. en S.K. zullen de komende tijd hun taken doorzetten
en het team staat om hen heen en nemen waar mogelijk ook taken over.

8. Corona-maatregelen



P.F. vraagt of de coronamaatregelen erg zijn aangepast. WJ licht dit toe. Er
zijn geen grote aanpassingen. We hebben vanaf het begin gezegd dat we
niet meer dan 4 volwassenen in 1 kamer willen hebben. Leerkrachten gaan,
waar mogelijk, thuis werken na schooltijd.
Ouders blijven zo veel mogelijk buiten de school.
Door de hekken hebben we een betere doorstroming. ‘s Middags is dat
lastiger.
We maken extra schoon tijdens de dag. Dit wordt gedaan door het
ondersteuningsteam.
We proberen Corona buiten de school te houden. We hebben nog geen
klassen naar huis gestuurd.

Als ouders geen 1,5 meter afstand houden, dan is het goed dat we dit
aangeven, maar het is de verantwoordelijkheid van de ouders, geeft PF aan.

Geven de regels ook druk op de teamsfeer? Vraagt P.F. We hebben het
teamuitje digitaal gedaan. We hebben veel plezier gehad en dan merk je
weer hoe hecht en gezellig het team is. Want natuurlijk heeft het tijdens het
werken wel effect op de sfeer. Maar we maken er het beste van!

We willen de voortgangsgesprekken telefonisch doen. Met de ouders van
groep 8 wordt wel een videogesprek gepland. PF en CD geven aan dat het
jammer is, maar dat het heel begrijpelijk is. En dat het fijner is als het wel
via video kan. WJ geeft aan dat het heel tijdrovend is, omdat een
videogesprek soms zo 10 minuten duurt, voordat iedereen online is. En dan
moet het gesprek nog plaatsvinden. CD geeft aan dat het goed is om heel
duidelijk te communiceren naar de ouders waarom hiervoor gekozen wordt.

9. Nieuwbouw (vast agendapunt)
R.M. van de Delta gaat extra helpen met kinderziektes in de school.
Er is een groep ouders die gaan nadenken over de groenstrook. Ze zijn
enthousiast.
Er is een behoorlijke opbrengst. We gaan dit uitgeven aan een pannaveld en
een stukje van de evenwichtsbalk (pannaveld).
Het Cruyff-court is met de bovenbouw al in gebruik. De middenbouw heeft
dit nog niet gedaan.
CD vraagt of de verkeerssituatie is verbeterd. De verkeerssituatie is wel wat
verbeterd. Groep 6 - 8 moeten leren om lopend het plein te verlaten.
Doordat beide kanten open zijn, verspreiden ouders zich. Ouders die snel op
de stoep willen parkeren, hebben we al wel gevraagd om aan de andere
kant te parkeren.

10. Jaarverslag 2019-2020
Is nog niet gemaakt. Dat heeft te maken met de wisseling van Eric. Het is
niet verplicht. We besluiten dat het gezien de omstandigheden niet nodig is
om een jaarverslag te maken. We zijn in het afgelopen jaar goed
geïnformeerd. B-2020-11-11-1

11. Bespreken Voortgang schoolontwikkeling
DVS: de nieuwe mappen zijn geïntroduceerd. Nieuwe collega’s gaan de
cursus volgen.
Bij de kleutergroepen volgen zijn ze bezig met Edukans om zich verder te
ontwikkelen.
Met kinderopvang de Bilt wordt gesproken over dezelfde taal en dezelfde
regels. De samenwerking verloopt goed. Regelmatig is er onderling overleg.
Zo krijgt het IKC steeds beter een gezicht.



Bij de bovenbouw pakken we de nieuwe methode Pluspunt goed op.
We proberen de regels en routines in de school steeds meer vorm te geven.
Stichtingbreed zijn IB-ers en directie bezig met kwaliteitskaarten om het
onderwijs op een hoger niveau te krijgen.

12. Rondvraag
PF: Heeft de tijdelijke huisvesting nog iets gedaan aan het leerlingenaantal.
Dit is wel gelijk gebleven. De groepen zijn vol en we hebben een wachtlijst.
PF: Hoe staat de begroting? M.V. helpt hierbij. De volgende vergadering is in
januari. Kan de begroting schriftelijk toegestuurd worden in december,
zodat we advies (pos/neg) kunnen geven? Zodra de begroting klaar is, deelt
WJ dit met de MR. B-2020-11-11-2



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.

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.


