
  
  

 
 
 

Datum : 19 november  2018 
Tijd  : 19.30 uur  
Plaats : School - Lichtruim 

Notulen: : EF 

 

1. Opening 

 
2.  Notulen vorige keer 
 Het aantal… aanpassen 

 Punt 8 moet nog verder aangevuld worden 
 Na aanpassingen kan verder akkoord.  

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 De directie gaat nog aan de ouders communiceren dat de schoolgids weer 
beschikbaar is. Het is wenselijk om de schoolgids volgend jaar weer wat eerder 

beschikbaar te krijgen voor ouders.  
 Het definitieve schooljaarplan is getekend door de voorzitter.  

 
4. Nieuwbouw 
Meest recente ontwikkelingen: 
M.v.V. licht kort de voorgeschiedenis toe.  
Het laatste nieuws is dat er twee aannemers zijn die offertes hebben ingediend waarvoor 

het vastgestelde budget van de gemeente niet toereikend is. Het was al bekend dat er 
binnen de gemeenteraad een besloten vergadering is geweest waarin is gesproken over 
een verhoging van het budget. Hier moet nog officieel akkoord op komen.  
Inmiddels is bekend dat er nog een bedrag bovenop het tekort komt.  
 
M.v.V licht toe dat er de afgelopen weken gesprekken zijn geweest tussen de betreffende 
wethouder en de stichting Delta om mogelijke oplossingen voor overbrugging van budget 
te verkennen.  
 
Planning: 

 Begin december verlopen de offertes, dus voor die tijd moet de gemeente 
uitsluitsel geven.  

 Mocht er akkoord komen vanuit de gemeente, zal de sloop van het oude gebouw 

en de bouw van het nieuwe gebouw in 2019 beginnen.  

 
Communicatie naar ouders: 
Deze week vindt er nog een overleg plaats tussen M.v.V. (Stichting Delta) en de 
gemeente over bovenstaand plan.   
 
5. GMR 

 Er is gesproken over het meerjarenbeleidsplan. Er heeft een kleine commissie 
naar gekeken en die hadden een aantal punten die door M.v.V. meegenomen.  

 Het vakantierooster voor volgend schooljaar (2019-2020) is besproken. Het kan 
zijn dat er een voorstel komt voor 10 dagen meivakantie en nog een week 
vakantie in juni. Op deze manier lopen het VO en PO gelijk met elkaar op.  

 Er is gesproken over Social Media en hoe scholen hiermee omgaan.  

 

 

 

Notulen 
MR-vergadering 

 



 
6. H5 Hoogbegaafdheid 
 
J.L. vraagt naar het onderwerp ‘executieve functies’ de ouderavond van de AC; dit was 
een inspirerende avond met een goede spreker. Komt deze theorie ook terug in het 
beleid van de school? Directie geeft aan dat het team momenteel scholing krijgt over dit 
onderwerp en dat dit zeker terug gaat komen binnen het beleid van De Regenboog.  
Directie vertelt een stukje geschiedenis rond dit onderwerp: 
Er was altijd beleid rond meer-en hoogbegaafdheid, maar de afgelopen jaren zijn er een 
aantal teamleden geweest die een opleiding tot talentbegeleider hebben gevolgd.  
Deze leerkrachten hebben vorig schooljaar, in samenwerking met het team, een nieuw 
beleid opgesteld en geschreven.  
Directie licht de inhoud van dit beleidsstuk toe.   
 
7. A2 Instroomprocedure en plaatsing en toelatingsbeleid 
 
Het document is een samenvoeging van drie documenten. Wat veranderd is, staat vooral 
onder ‘Instroom’ in het stroomdiagram. Met name het kennismakingsbezoek is nieuw en 
de eerste ervaringen zijn goed.  
 
De vragenlijst nieuwe leerling is ook nieuw binnen de toelating. De oudergeleding merkt 
op dat de vragenlijst misschien iets teveel vanuit negatieve punten is opgesteld. Er lijkt 
een positieve vraag te missen, als; “Wat vindt uw kind leuk?” “Wat zijn de talenten van 
uw kind?”  
 
We hebben gesproken over het beleid rond meerlingen. Volgens de personeelsgeleding 

staat er heel stellig geschreven dat de school de voorkeur heeft voor plaatsing in 
verschillende groepen, ondanks het feit dat dit in overleg met ouders gaat.  
De oudergeleding en personeelsgeleding adviseren om de laatste zin, waarin de school 
haar voorkeur uitspreekt voor plaatsing in verschillende groepen, te schrappen. 
Directie gaat uitzoeken waar dit vandaan komt en komt hier later op terug.  
 
Onder ‘Criteria bij toelating’ en dan het kopje ‘Evaluatie’, adviseert J.L. om de eerste zin 

wat duidelijker en helderder te formuleren.  
 
 

 

 
 

 

 


