
Datum : wo 19-01-2022
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Plaats : Digitaal.
MR De Regenboog

1. Opening (SB)
SB opent de vergadering.

2. Notulen vorige keer (SB)
Geen aanpassingen.

3. Actiepuntenlijst. (SB)
Wordt doorgenomen en besproken.

4. Mededelingen en ingekomen stukken (SB)
Geen mededelingen.
WPvL komt met een opmerking van een ouder die aangeeft dat er vaak
luizenproblemen zijn. We bespreken dat we geen grip hebben op het
uitvoeren van de tips die we als school geven. Hierdoor kan het voorkomen
dat hoofdluis niet volledig uit een groep te krijgen is.

5. Mededelingen (WPvL)
- personele bezetting

De zwangerschapsverlof in groep 5 is ingevuld en loopt tot de
voorjaarsvakantie. Daarna is er nog een kleine periode te overbruggen.
Dan komt de juf weer terug.
De gymleerkracht gaat meer werken op een VO-school. Daardoor stopt hij
bij ons. Voor 1 dag is er een vervanger gevonden. Voor de vrijdag staat
een vacature. De gymlessen worden nu gegeven door de leerkracht of er
wordt meer buiten gespeeld.
In groep blauw is een leerkracht zwanger en zij gaat met
zwangerschapsverlof. Dit verlof wordt opgevangen door de inzet van een
eindejaars student die ondersteund wordt door een collega.

6. GMR (vast agendapunt) (CE/CD)
- Cursus, Er wordt gekeken naar een cursus voor de MR. Er is nog niet veel

duidelijk. Als er meer duidelijk is, horen we dat. Het is mogelijk digitaal of
fysiek.

- Vakantierooster. Het vakantierooster zal waarschijnlijk dit jaar weer gelijk
lopen met het voortgezet onderwijs. Dit komt doordat we dit jaar vroeg
zomervakantie hebben. We kunnen ons hier in vinden. Het is juist fijn als
het samen loopt.

- Begroting is goedgekeurd.
- De vraag: Wat is het nut van de GMR wordt door een groepje onderzocht.

Door het digitale vergaderen is dit mogelijk versterkt.



7. Corona-maatregelen (directie)
- Nieuwe afspraken

Tijdens een pauze zijn er vaak contacten met de kinderen die thuis zitten.
Het thuiswerk wordt vormgegeven en vaak snel opgepakt. Dit is werk in
het verlengde van de opdrachten in de klas. De kinderen krijgen hier geen
uitleg bij.
Er zijn op dit moment per klas gemiddeld 2 kinderen in quarantaine. Het is
wel zoeken naar hoe om te gaan met de regels en hoe en wanneer ouders
te communiceren.
Als een groep thuis komt te zitten, dan gaan we onderwijs op afstand
geven. Als enkele kinderen thuis zitten, dan kunnen we geen onderwijs
bieden.
De eerst volgende viering is Carnaval. We moeten gaan kijken hoe we dit
in aangepaste vorm kunnen vieren.
Vrijdag 21 januari komen er weer nieuwe richtlijnen, waarin mogelijk
e.e.a. in de regels wordt versoepeld.

- Kerst en Sint
WPvL bedankt alle inzet van ouders (o.a. AC) en leerkrachten bij de
organisatie van Kerst en Sinterklaas. Door die inzet zijn het leuke feesten
geworden, ondanks alle aanpassingen door Corona.

8. Voortgang schoolontwikkeling (WPvL)
Schooljaarplan
Wereldoriëntatie Methode. We zijn ons aan het orienteren en gaan 3
methodes op school verder bekijken.
Het EDI-model (instructiemodel) krijgt goed vorm en in de groepen is
goed zichtbaar dat er op dezelfde manier wordt gewerkt.
Rondom rekenen is een collega een werkdocument aan het maken waarin
gezamenlijke afspraken komen te staan.
Kwaliteitskaarten: Er zijn al heel veel afspraken gemaakt binnen de
school. Rondom veiligheid, pedagogisch handelen e.d. kunnen we dit nog
beter vormgeven. Het is belangrijk dat we goed weergeven hoe we werken
en dat we gemeenschappelijke taal spreken binnen de school.
IKC. We hebben goed contact met de nieuwe locatiemanager. Met de vaste
medewerkers hebben we als team wel ontspannen contact. SB geeft aan
dat ze een andere verwachting had bij de samenwerking binnen het IKC.
Ze had ook gehoopt dat onderwerpen in de groep bijvoorbeeld door gaan
in het IKC. Als er bij de kleuters gewerkt wordt aan de winter, dat er dan
ook in de BSO gewerkt wordt binnen dit thema.
Schoolondersteuningsprofiel zou opgesteld worden door het
samenwerkingsverband. Dit is echter niet meer het geval. Ze hebben dit
bij de schoolbesturen neergelegd. We hopen dat dit binnen het bestuur dit
jaar wordt gemaakt.

9. Begroting (WPvL)
De begroting is niet veranderd na de vorige vergadering. WPvL licht nog
een aantal zaken toe. Het is vooral belangrijk om ook weer een buffer op
te gaan bouwen. Door de nieuwbouw is er geïnvesteerd wat terug te
verdienen is in de toekomst door medegebruik / verhuur.
Het gebouw is voor 40 jaar neergezet. Er is nu geen meerjaren
onderhoudsplan. Dit gaat, via de gemeente, dit jaar opgepakt worden.
Zodat ook dit in de begroting meegenomen kan worden.

10. Schoolfruit en gezonde voeding (SB)



Op school wordt de laatste tijd best veel zout en zout uitgedeeld. Hoe wordt
er op school mee omgegaan?
Om 10 uur is een fruitmoment. De lunch wordt gezonde voeding
aangemoedigd. We gaan niet over de inhoud van de broodtrommels. Bij
traktaties hebben we niet vastgelegd wat er getrakteerd mag worden. Dit
laten we vrij aan de ouders. Door Corona hebben we met verplichte
voorverpakte traktaties wel meer zoet en zout traktaties.
We vinden het als leerkracht wel lastig om te sturend te zijn in de adviezen
rondom traktaties.
We hebben schoolfruit gehad. We zijn hiermee gestopt, omdat het veel werk
is, er relatief veel fruit weggegooid werd en we als school altijd om 10 uur
fruit eten en het dus niet meteen een meerwaarde is.
Er is op dit moment geen doorgaande lijn in onderwijs op gezonde voeding.
Wel zijn er acties geweest vanuit de gymdocent en de natuurouders.
Er is de laatste tijd weinig communicatie vanuit de school naar ouders
geweest. Wel staat dit omschreven in de schoolgids.

Actiepunten: Als school gaan we het trakteren en de eetmomenten weer
onder de aandacht brengen via de nieuwsbrief.
We gaan de natuurouders vragen of ze jaarlijks een natuurles willen geven
over gezonde voeding.
Vanuit de gymlessen kunnen we volgend jaar met een nieuwe gymdocent
mogelijk ook sporten en voeding aanbieden. A - 2022-01-19-1

11. Rondvraag (SB)
Er zijn geen punten.

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
Verwijzing VO in januari op de agenda zetten om de nieuwe werkwijze te
bespreken en de ontwikkeling samen in de gaten te houden.

- 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 - 2022-01-19-1
WPvL gaat gezonde voeding terug laten komen in de nieuwsbrief. Hij
vraagt aan de natuurouders of ze dit jaarlijks als onderwerp terug willen
laten komen. Volgend jaar kan de gymleerkracht sport en gezonde
voeding en vitaliteit in zijn/haar lessen verwerken.

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.


