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1. Opening (SB)
S.B. vraagt hoe de studiedag was. De studiedag is als studiedag op de
ouderagenda gekomen. Het is echter dit keer een roostervrije dag. Dat
betekent dat de leerkrachten een administratiedag hadden. Een roostervrije
dag is een dag ter compensatie van de uren voor de kinderen.

2. Notulen vorige keer (SB)

3. Actiepuntenlijst. (SB)
- Stukje voor de nieuwsbrief gaan we verder oppakken.
- De website is deels up to date. De MR-stukken moeten nog wel geplaatst

worden.

4. Mededelingen en ingekomen stukken MR(SB)
- De mailwisseling over Corona pakken we op bij agendapunt 7.

5. Mededelingen school(WPvL)
- M.v.V. is herstellend. Het gaat fysiek al heel goed.
- Innovatiefonds is toegekend. De aanvraag om het onderwijs

aantrekkelijker te maken daar kunnen we voor de komende drie jaren
extra in investeren. Op de studiedag hebben 2 collega’s aan het team
gepresenteerd en met de tips en tops hebben ze er na deze presentatie in
het directeurenberaad gepresenteerd. Daarna heeft Delta groen licht
gegeven. We kunnen dit nu verder gaan uitwerken.

- Y.G.L. heeft een dochter gekregen. Alles gaat goed met moeder en
dochter.

- Google is vaak in het nieuws geweest rondom AVG. Binnen Delta hebben
we het hier ook vaak over. We willen met de scholen zoveel mogelijk op
één platform werken. Een expert (collega) binnen de Delta heeft een
presentatie gegeven over veiligheid binnen ICT, google en AVG.
SB. Vraagt of er een aanleiding is voor wijzigingen. Door de verschillen
binnen scholen is het nu voor iedereen een grote klus om het
AVG-technisch goed vast te leggen. Als iedereen op hetzelfde platform
werkt, dan kan er op Delta-niveau een ICT/AVG-veiligheidsplan maken.

6. GMR (vast agendapunt) (CE/CD)
- De GMR is nog niet geweest. De financiële commissie is bij elkaar geweest

om naar de begroting te kijken.
- Er wordt geïnformeerd naar een cursus. Als de data vast staat, dan

kunnen we kijken of we ook aansluiten.



7. Corona-maatregelen (WPvL)
- protocol PO
- uitkomsten persconferentie 26-11.

Fijn dat we nog niet heel veel hadden afgeschaald. Hierdoor hoeven we
niet heel erg veel aanpassingen te doen. Fijn dat de leerlingen en collega’s
het maandag heel goed hebben opgepakt. Iedereen zet zich in om het
voor de leerlingen zo ‘normaal’ mogelijk te laten verlopen.
Grote overleggen gaan we online doen. We zorgen dat we geen grote
groepen bij elkaar hebben.
De grootste verandering is verder dat iedereen (dringend advies) een
mondkapje draagt. Het snottebellenbeleid is aangescherpt. Daarbij is het
de bedoeling dat kinderen getest worden of dat ze thuis blijven tot ze 24
uur klachtenvrij zijn.
We proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Denk aan de
oudergesprekken die we door hebben laten gaan binnen bepaalde
aanpassingen. We moeten zoveel mogelijk rekening houden met de
gevoelens en veiligheid van het team en de kinderen.
De zelftesten voor groep 6 t/m 8 worden naar de school toegestuurd. Die
zijn er nog niet. Voor het personeel zijn er nog zelftesten en hebben we
ook nieuwe testen aangevraagd. De middelen worden dus geboden.

- De brief van de ouders over het beleid vanuit de overheid dat de school
binnenkomt, heb je heel netjes beantwoord. Fijn dat er goed overleg
mogelijk is en wederzijds begrip.

8. Verwijzing VO (CE/GG)
- Hoe ervaren we de nieuwe werkwijze.

We hebben met elkaar gekeken naar de resultaten en werkhouding van de
kinderen. Ook hebben we als team presentaties gegeven aan de ouders
van groep 7 en 8. De gesprekken met de ouders waren heel constructief.
Aan het einde van het jaar plaatsen we het nog een keer op de agenda.
Hoe gaan we dit evalueren? En met de ouders evalueren? Die vraag
hebben we op school nog niet beantwoord. A - 2021-11-30-1

9. Begroting 2022 (WPvL)
WPvL licht de begroting toe.
De meerjarenbegroting wil hij in maart toelichten. De begroting in januari
nog een keer agenderen. Dan is hij langs alle organen gegaan en helemaal
aangepast. A - 2021-11-30-2

10. Zorgprofiel van de school, inclusiviteit. (WPvL)
De scholen horen een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) te hebben. Dit is
door het samenwerkingsverband (ZOUT) nog niet volledig vormgegeven. Dit
wordt nog aangeboden door het ZOUT. Als school willen we het liefst zo veel
mogelijk voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen. Dat hebben
we in het verleden ook laten zien. Wel vraagt het intensieve gesprekken met
diverse organisaties. Die overleggen vragen qua communicatie heel veel.
We zijn ons als school bewust dat het vertrouwen tussen ouders, leerlingen
en school en de communicatie erg goed moet zijn en we willen hier extra in
investeren als kinderen extra ondersteuning nodig hebben binnen de klas.
De extra ondersteuning is per situatie afhankelijk van wat mogelijk is. De
ondersteuning moet voor de leerling en voor de groep haalbaar zijn en we
moeten de ondersteuning ook vol kunnen houden in de komende groepen.

11. Schooljaarplan (WPvL)
- Bespreken voortgang

Innovatiefonds is al eerder genoemd in deze vergadering.



De methodevervanging Wereldoriëntatie is druk bezig.
Pedagogisch handelen staat centraal rondom de kwaliteitskaarten. De
kwaliteitskaarten worden op Deltaniveau gemaakt met de directeuren.

- Opbrengsten studiedag (CE/GG)
We hebben op de studiedag samen gekeken naar het EDI-model. Dit is
een model om goed instructie te geven. We hebben samen lessen
voorbereid en daarna bij elkaar die lessen bekeken. Met de feedback
konden we dan weer verder in de andere lessen.
We hebben ontspanning gehad met de gymdocent. En gekeken waar we
trots op zijn binnen onze school en hoe dat past bij hoofd, hart en handen.
Het was een hele waardevolle dag. Fijn dat we weer echt samen konden
overleggen.

12. Rondvraag (SB)



2021-2022
Actiepuntenlijst:

- A - 2021-10-12-1
WPvL gaat de website up to date maken.

- A - 2021-10-12-2
De MR gaat een stukje schrijven voor de nieuwsbrief i.v.m. pr. We nodigen
ouders ook uit om bij de koffie/klassen-inloop met de oudergeleding in
gesprek te gaan.

- A - 2021-10-12-3/ A - 2021-11-30-1
Verwijzing VO in januari op de agenda zetten om de nieuwe werkwijze te
bespreken en de ontwikkeling samen in de gaten te houden. Dit zetten we
in juni 2022 nog een keer op de agenda. Hoe wordt dit geëvalueerd met
ouders?

- A - 2021-10-12-4
Krachtig IKC (vanuit schoolplan) bespreken in de vergadering van maart.
Hoe verloopt de samenwerking en is er gezamenlijk beleid?

- A - 2021-11-30-2
Meerjarenbegroting agenderen in maart 2022. De begroting in januari
opnieuw agenderen.

Besluitenlijst:
- B - 2021-10-12-1

De PMR gaat akkoord met het werkverdelingsplan 2021-2022.
- B - 2021-10-12-2

De schoolgids is vastgesteld.



2020-2021
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.


