
Datum : wo 08-07-2020
Tijd : 20.00 uur
Plaats : Lichtruim; op min 1,5 meter afstand

1. Opening
P.F. heet ons welkom. Speciaal welkom aan D.B. Spijtig dat E.A. zo ernstig
ziek. Fijn dat de directietaken worden opgepakt door D.B. en K.B.

2. Notulen vorige keer
De notulen worden goedgekeurd.

3. Actiepuntenlijst.
Actiepuntenlijst wordt gecontroleerd en aangevuld.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. GMR (vast agendapunt)
Er is een nieuwe voorzitter.
Bestuursformatieplan is vastgesteld.

6. Corona-maatregelen
● Aanpassing per 1-7

We zijn blij met de aanpassingen. We kunnen nu wat gemakkelijker
lesgeven. Voor de kinderen is het trakteren ook erg fijn.

7. Nieuwbouw en tijdelijke locatie (vast agendapunt)
● Voortgang – doorgang
● Verhuizing

10-07-2020 is de oplevering.
De ouders waarderen het dat er op 15-07-2020 een sport-afsluiting is.
De twee dagen erna gaan we met het team de school inrichten. Donderdag
de gemeenschappelijke ruimtes en vrijdag je eigen groep.
We zijn met elkaar enthousiast over de school en hoe het er nu al uit ziet.
We bespreken de klimaatbeheersing. O.a. dat de ramen open kunnen en dat
er een CO2-meter in de klassen is. Het systeem past zich continue aan aan
de veranderende waarden.

Startdag. De eerste schooldag willen we feestelijk maken.
Er komt om half 9 een officiële opening.
We denken na over het rondleiden van ouders op die dag.

Tijdens de studiedag hebben we o.a. gesproken over regels en afspraken.
Een van die afspraken gaat over de centrale hal.
De centrale hal wordt de ontmoetingsplek. De ouders kunnen buiten de
school of in de centrale hal afscheid nemen. De eerste dag gaan de kinderen
vanaf het plein met de groepsleerkracht na de opening naar binnen.



8. Schooljaar 2020-2021
● Formatie (directietaken en ondersteuningsteam)

Volgend schooljaar zullen W.J. en S.K. de taken van de directie tijdelijk
overnemen. Zij hebben er heel goed over nagedacht en we hebben als
team ons volledig achter hen geschaard. Hoe gaat het met het verdelen
van de taken. Y.G.L komt het team versterken. Door aanpassing in de
formatie hebben we daardoor 4 dagen extra mensen in het
ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam zal de taken verdelen en
daarbij ook de IB en leerlingbegeleiding vormgeven.
In de volgende vergadering willen we graag een toelichting over het plan
dat het ondersteuningsteam in het afstemmingsoverleg heeft vastgesteld.
(A-2020-07-08-1)
Als Mr zijn we ongevraagd positief over de invulling van de nieuwe
directie. Wel vragen we om de leerkrachten goed in de gaten te houden
i.v.m. de extra werkdruk de er zal zijn.
(B – 2020-07-08-1)

● Werkverdelingsplan
Werkverdelingsplan is tijdens de studiedag besproken en afgelopen week
hebben we hem als team vastgesteld. We lichten hem kort toe en delen het
plan met de ouders. De Personeelsgeleding MR stemt in met het
werkverdelingsplan.

● Schooljaarplan en schoolgids
D.B. en K.B. gaan de schoolgids schrijven. Het schooljaarplan wordt anders
gevormd nu W.J. en S.K.de directie vervangen. Het schooljaarplan wordt
een eenvoudige versie waar we onze speerpunten in gaan omschrijven. We
gaan komend schooljaar geen nieuwe dingen starten. Speerpunten worden:
Omgang nieuwe gebouw. Methode-implementatie rekenen en
kleuteronderwijs.

9. Bemanning MR 2020-2021
P.F. gaat zich verkiesbaar stellen. In de nieuwsbrief krijgen de ouders de
kans om zich ook aan te melden voor de MR.

10. Rondvraag
C.D. Hoe gaan jullie om met langdurig zieke kinderen in het komende
schooljaar. We bespreken dat onze prioriteit het lesgeven aan de groep is.
Dat we daarnaast nadenken over begeleiding bij langdurig afwezige
kinderen.



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.

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.


