
Datum : wo 27-05-2021
Tijd : 19.30 uur
Plaats : Digitaal
Mr vergadering
Donderdag, 27. mei · 7:30 – 9:00pm
Deelname-informatie voor Google Meet
Link voor videogesprek:

1. Opening (P.F)

2. Notulen vorige keer (PF)
Notulen zijn goedgekeurd.

3. Actiepuntenlijst. (PF)

4. Mededelingen en ingekomen stukken (PF)
Geen mededelingen en ingekomen stukken.

5. Mededelingen (directie)
- Tijdelijke directie. We zijn druk met het nationaal-plan-onderwijs-gelden.

Hoe gaan we die besteden. We willen voornamelijk inzetten op extra
handen in de klas en werken in kleine groepjes kinderen voor extra
ondersteuning.

- P.F. vraagt of er een verband is tussen Cito-scores en Corona. Er is in
individuele gevallen wel zichtbaar dat Corona mee kan spelen in de scores.
C.E. geeft aan een nette score te zien op de eindtoets gezien de
omstandigheden waar we nu in zitten met Corona en lock-down.

- We zijn dit schooljaar met de Stichting Delta bezig met WMK. Dit
programma geeft een compleet beeld van de situatie in de school en kan
meer duidelijkheid verschaffen in de goede punten en de ontwikkelpunten.

6. GMR (vast agendapunt) (CE/CD)
- Raad van toezicht. Er wordt gekeken naar de huidige structuur. Ze willen

naar een andere vorm van bestuur. De GMR kijkt hier actief bij mee. De
raad van toezicht wordt tijdelijk uitgebreidt.

- Bestuursformatieplan is teruggekoppeld en goedgekeurd.
- De vacatures zijn binnen de stichting ongeveer allemaal ingevuld.

7. BAC (vertrouwelijk) (CE/CD)
Er is een nieuwe directeur. Morgen wordt in de nieuwsbrief aan ouders
gecommuniceerd wie de nieuwe directeur wordt. Verder bespreken we kort
het proces.

8. Schooljaar 2020-2021 (WJ)
- Formatie (vertrouwelijk)(instemmingsrecht)

Formatieplan wordt besproken.



B-2021-05-27-1 De MR stemt in met het formatieplan.
- Werkverdelingsplan (instemmingsrecht PMR) (zie bijlage)

C.E. licht het werkverdelingsplan toe. Door het werkverdelingsplan wordt
in het team afgesproken wat de basis is voor het volgende schooljaar.
B-2021-05-27-2 De PMR stemt in met het formatieplan.

- Studiedagen (instemmingsrecht)
De studiedagen worden benoemd. Ze zijn verspreid over verschillende
dagen. We hebben 5 studiedagen ingepland. Er is evt. ruimte voor nog
een studiedag, maar die plannen we niet in.
B-2021-05-27-3 De MR stemt in met de planning van de studiedagen.

- Toetskalender
Had niet op de agenda gehoeven,  maar W.J. licht hem nog even toe.

9. Corona-maatregelen/thuisonderwijs (directie)
Er zijn geen verdere aanvullingen. We werken in groepsbubbels. De gym
blijft nog in halve groepen tot de zomervakantie (op Deltaniveau). Ouders
blijven tot de zomervakantie buiten de school en de hekken.
We zijn aan het onderzoeken of een alternatief schoolreisje mogelijk is. Het
schoolkamp kan doorgaan met 30 leerlingen en 4 begeleiders. We hebben
de goede hoop dat we een relatief ‘normaal’ kamp kunnen hebben.
De musical is nog afwachten hoe we die vorm kunnen geven. We wachten
versoepelingen af en zullen zien hoe we dit vorm kunnen geven.

10. Voorbereiding kandidaatstelling (GG)
- Bespreken stukje nieuwsbrief
- Poll via Social Schools

We besluiten om een evt. verkiezing via Social Schools te laten verlopen.
Dat is anoniem en breed bereikbaar voor ouders. Ouders die geen Social
Schools hebben, krijgen de kans om via mail of brief hun stem kenbaar te
maken.

11. Rondvraag
C.D. vraagt naar de werkwijze waarop de school inclusiviteit toepast. Bij de
aanmelding kijkt de school naar de mogelijkheden en beperkingen die we
als school hebben om de leerling te bieden wat hij/zij nodig heeft. Verder
hebben we zorgplicht. We kijken bij leerlingen wat we kunnen aanbieden.
A-2021-05-27 Volgende jaar op de agenda het schoolondersteuningsprofiel
plaatsen. Om inzicht te krijgen in het toepassen van inclusiviteit.



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.

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.


