
  
  

 
 
 

Datum : 09-12-2019 
Tijd  : 19.30 uur   
Plaats : Lichtruim (19.30)  

 

1. Opening 
Agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Notulen vorige keer 
Notulen worden vastgesteld. 

 
3. Actiepuntenlijst. 

Actiepuntenlijst wordt doorgenomen en aangepast. 

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Geen ingekomen stukken 
 

5. Formatie 

 Stand van zaken langdurig zieke collega’s 
Huidige ontwikkeling wordt besproken.  

 Terugblik traject benoeming nieuwe directie 
We hebben een intensief en mooi traject gevolgd. We zijn blij met de 
hulp van ScoliX. We zijn blij dat we een directeur hebben kunnen 

vinden binnen de huidige markt.  
 

6. Nieuwbouw en tijdelijke locatie (vast agendapunt) 
Voortgang – doorgang 
De nieuwbouw loopt volgens planning. We bespreken dat we ouders zo 

duidelijk mogelijk geïnformeerd willen hebben over de verhuizing. Er is nog 
te weinig duidelijk om nu al te informeren. Als overdrachtsdatum is 10 juli 

met de gemeente en het bouwbedrijf overeen gekomen. We benadrukken 
dat we het voor de school belangrijk vinden om een marge in te bouwen. 
We hopen dat de overdracht vervroegd kan worden, omdat de bouw 

mogelijk sneller is. Het team heeft de behoefte om een aantal weken voor 
de zomervakantie te verhuizen.  

 
We bespreken de samenwerking met kinderopvang De Bilt. Hoe het proces 
verloopt rondom de inrichting. Daar hebben we een gezamenlijke studiedag 

aan gewerkt. Op 6 januari wordt dit vervolgd.  
 

De eerste ideeën voor het plein worden besproken. We denken na over 
verschillende mogelijkheden voor inrichting en het gebruik van het Cruijff 

Court. Het plein wordt weer afgesloten met een hekwerk.  
 
De kozijnen in het Mereltje worden vervangen in de vakantie. Daar zullen 

leerkrachten, kinderen en ouders weinig hinder van ondervinden.  
 

 

Notulen 
MR-vergadering 

 



7. GMR (vast agendapunt) 
 De begroting is besproken en de stichting ziet er gezond uit.  

 Vakantierooster 2020-2021 wordt besproken. Er zijn weer 2 weken 
meivakantie binnen de huidige planning.  

 
8. Begroting 2020 

De conceptbegroting wordt toegelicht. We spreken een positief advies uit.  

 
9. Nieuw beleidsstuk Communicatie gescheiden ouders 

Er wordt een nieuw beleidsstuk geschreven over communicatie met 
gescheiden ouders. We hopen hierdoor meer duidelijkheid naar ouders en 
leerkrachten te hebben over de omgang met en communicatie naar ouders. 

Het beleidsstuk komt als het af is terug op de agenda van de MR.  
 

10. Rondvraag 
C.D. vraagt naar het huiswerkbeleid. Daar hebben we intern afspraken 
over. Het beleidsstuk wordt kort bekeken. Als er thuis strijd is over 

huiswerk, wordt geadviseerd om met de leerkracht contact op te nemen.  
 

 
 

  



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. 

 
- A-2019-10-2-1 

Pascal zal het wachtwoord van de MR mail aanpassen. En deze via de 
appgroep van de MR communiceren. 

 
- A-2019-10-2-2 
Pascal zal een stukje schrijven voor de nieuwsbrief met informatie over MR 

naar ouders. Via de nieuwsbrief een gezicht geven aan de MR. 
 

- 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. (Martin staat hier open voor. Er is nog niets concreet. 
Bij de eindoplevering wordt mogelijk dit weer opgepakt) 

 
- A-2019-10-2-4 
Cecile geeft door aan de GMR dat er 2 leden mee willen doen aan de 

basiscursus MR. 
 

- A-2019-10-2-5 
 
 

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.  

 


