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05 april 2017
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Regenboog
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1. Opening
2. Notulen vorige keer (25-01-17)
Schoolvakantie 2017-2018 is vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
- Morgen op schoolreis. Alles is geregeld. We hebben er zin in.
- Weekopeningen Pasen lopen goed.
- Projectweek ‘Water’ is afgerond.
4. GMR (vast agendapunt)
- De GMR van 28-03 is niet doorgegaan.
- Schoolvakanties 2017-2018: meivakanties.
5. Nieuwbouw (vast agendapunt)
Directie licht de voortgang toe.
-

-

Het bezwaar van de bewoner dat was ingediend bij de Raad van State is
ongegrond verklaard.
Er heeft een officieel moment van ‘tekenen’ plaats gevonden. Daarbij is
een document getekend door stichting Delta, een wethouder van de
gemeente De Bilt en Kinderopvang De Bilt.
De gemeente stelt een nieuwe planning op en daarin is o.a. opgenomen
wanneer de eerstvolgende gebruikersbijeenkomst is en wanneer de
verhuizing naar de tijdelijke locatie plaats zal vinden.
Wat betreft de tijdelijke huisvesting is het nog steeds het meest logisch
om de lege lokalen in Het Lichtruim te gebruiken. Voor de andere ruimtes
(drie lokalen tekort) wordt naar een oplossing gezocht. Het gebouw van
de ‘oude’ Poolster wordt door de OMR als een goede optie gezien.
Voor ‘nieuwe ouders’ die rondgeleid zullen worden in deze periode, zal het
even lastig zijn. Een idee vanuit de MR is om de architect goede en mooie
‘impressie-tekeningen’ of eventueel een maquette te laten maken.
Er is een gesprek geweest tussen de directie van De Regenboog en de
directie van Small Society over het indelen van het (speel)plein. Beide
directies hebben vergelijkbare plannen, dus er wordt gestreefd naar een
goede afstemming.

6. Zichtbaarheid MR vergroten
Actiepunten die besproken zijn tijdens de vorige vergadering.

7. Samenstelling MR – verkiezingen?
Via via is er sprake van een niet-officiële aanmelding. Er is interesse
getoond door een vader.
De oproep wordt deze week nog een keer herhaald in de nieuwsbrief.
Aangevuld met de oproep voor het vragen van informatie bij de huidige
leden op woensdag 12 april. Wervingsactie.
8. Jaarverslag MR 2015-2016
9. Rondvraag

