
Datum : wo 17-03-2021
Tijd : 20.00 uur
Plaats : Digitaal

1. Opening (P.F)

2. Notulen vorige keer (PF)
PF: Schooljaarplan. Zijn jullie al vooruit aan het kijken en aan het plannen
voor het komende jaar? We zullen dat in de komende periode weer op gaan
pakken tijdens de studiedagen. We verwachten geen grote plannen, maar
we zijn ondertussen onderwijskundig ook druk bezig geweest. Denk aan de
taalmethode, rekenmethode en nu oriënteren we op Wereldoriëntatie.

3. Actiepuntenlijst. (PF)

4. Mededelingen en ingekomen stukken (PF)
We bespreken kort de ingekomen mail. (Vertrouwelijk)

5. Mededelingen (directie)
- E.A. (Vertrouwelijk)
- Formatie

WJ licht toe hoe de formatie ingevuld gaat worden. Hier is Martin bij
betrokken geweest. WJ en SK hebben al nagedacht over de invulling. In
het team wordt dit verder overlegd en nagevraagd wat de ideeën zijn in
het team. Daarna wordt met MvV de formatie vastgesteld.

- Werkverdelingsplan
Dit wordt morgen ook opgestart en uiteindelijk met het team vorm
gegeven.

- Tijdelijke directie. We hebben een heftige periode achter de rug. We zijn
nu aan het vooruitblikken naar het volgende schooljaar. We zijn bezig met
de BAC. Het is druk, maar we zijn goed bezig.

6. GMR (vast agendapunt) (CE/CD)
Raad van toezicht wil op een andere voet verder. Ze willen nieuwe statuten
maken en de statuten herzien. Ze willen een profiel maken voor de
opvolging van MvV. Ze zoeken iemand uit de GMR die wil deelnemen in de
Raad van Toezicht. Ze willen hier een profielschets voor opzetten. De GMR
mag een GMR-lid toewijzen. Er zal ook een verandering zijn van de
bemanning.
Er komt een bestuursformatieplan. Dit wordt met de personeelsgeleding
gedeeld ter instemming.
Nationaal programma onderwijs. Er komt een bepaald bedrag per school
voor de komende 3 jaar.



Er zijn 6 vacatures binnen de Delta. Door de samenwerking met de Marnix
is het gemakkelijker om vacatures op te vullen. Eerst gaan ze intern en
daarna evt. extern.
De vacature directeur Regenboog wordt extern uitgezet.
AVG. Intensief en soms moeilijk, maar ook een mooie, veiligere
ontwikkeling.
Corona. E.e.a. wordt gedeeld. O.a. dat scholen onder elkaar de aanpak
uitwisselen via de directeuren. Maar dat de aanpak soms per groep of
leerling anders kan zijn.

7. Corona-maatregelen/thuisonderwijs (directie)
Is het algemeen bekend dat de sneltest bij de Molenkamp 30 euro kost
i.p.v. 60 euro? De GGD adviseert dat ouders het beste naar de GGD
kunnen gaan met de code die gegeven wordt, zodat zoveel mogelijk in
beeld is hoe het virus zich uitbreid. We gaan als school geen reclame
maken. We communiceren naar ouders dat ze vrij zijn om te kiezen tussen
de GGD of een sneltest. WJ zal bij MvV verder navragen hoe de deal tot
stand is gekomen en daarna bekijken of de communicatie vanuit school
evt. aangepast gaat worden.

8. Voorbereiding kandidaatstelling (PF)
Volgens het schema in het werkplan hoeft niemand af te treden of een
nieuwe periode in. We komen hier de volgende vergadering op terug.

9. AVG (GG)
Bij de stichting is een werkgroep die zich richt op het toepassen van de AVG.
Hierbij zit ook een extern deskundige. Hieruit komen adviezen en aanbevelingen.
O.a. zijn we nu bezig met:

- Parnassys: We gaan de AVG-regels nog beter toepassen en de
leerlinggegevens zijn hierdoor nog veiliger.

- Voorkeuren van ouders (Social Schools): Ouders kunnen elk jaar hun
voorkeuren aangeven t.a.v. media en het delen van foto’s en video’s.

- Mailen (beveiligde mail) We gebruiken zivver voor het beveiligd mailen
naar ouders van privacygevoelige informatie.

- Google en onderwijs. Vanuit het ministerie wordt geadviseerd om nu te
wachten op de ontwikkelingen die Google mogelijk uit gaat zetten. Google
is namelijk niet veilig genoeg.

- Wachtwoorden van kinderen. We hebben de wachtwoorden laten
aanpassen, zodat alle kinderen een eigen wachtwoord hebben. Dit zorgt
voor een veilige eigen account.

10. BAC (vertrouwelijk) (CE/CD)

11. Rondvraag
Geen punten.







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.

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.


