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1. Opening

2. Notulen vorige keer
Geen opmerkingen en aanvullingen.

3. Actiepuntenlijst.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen mededelingen en ingekomen stukken.

5. Mededelingen vanuit directie
- Waarnemend directie en E.A. (Vertrouwelijk)
- Personeelszaken (Vertrouwelijk)
- Hoe gaat het met waarnemend directie.

S.K en W.J. krijgen het steeds meer in de vingers. Er is veel steun vanuit
het team. Maar het kost ook veel energie. Met elkaar doen we het heel
goed! Er is nog steeds veel contact met M.v.V., DB en KB. En het kantoor
van Delta neemt veel administratie over. Het overnemen van de zaken
rond de Nieuwbouw wordt niet overgenomen door RvM. Het overdragen
van alle zaken kost meer tijd dan het zelf oplossen.

6. GMR (vast agendapunt)
- Online vergadert.
- De begroting is besproken en goedgekeurd op stichtingsniveau.
- De scholing gaat dit jaar niet door i.v.m. Corona.
- Personeelsreglement is door het personeel goedgekeurd.
- Vakantierooster is besproken met M.v.V. er is 1 week vast in mei. De vraag

was of we een week ervoor of erna zouden doen. Dit is de week erna
geworden. Het is nog niet duidelijk of de GMR hier al een besluit over
heeft genomen.

- PF vraagt of er veel verschil is tussen onderwijsaanbod in thuisonderwijs.
Er is weinig gesproken over de vormgeving van en de verschillen tussen
het thuisonderwijs.

7. Corona-maatregelen/thuisonderwijs
We hebben met elkaar nog een keer gesproken over het vormgeven van de
lessen tijdens Coronatijd. We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat alle
kinderen instructiefilmpjes krijgen en geen live-instructie.



We hebben verschillende feedback gekregen en daar hebben we op
geanticipeerd en waar nodig aangepast. Er waren ook verschillende
positieve reacties.
In de noodopvang proberen we zo veel mogelijk te overleggen. Er wordt wel
redelijk veel gebruik van gemaakt. Ong 10 tot 15 procent. De noodopvang
wordt opgevangen door PM van kinderopvang de bilt, studenten,
ondersteuningsteam en leerkrachten. De kinderen werken in de noodopvang
aan hun schoolwerk. Ze doen mee met het thuisonderwijs dat geboden
wordt door hun leerkracht.
CD vraagt of we zicht hebben op alle kinderen. Er is elke week contact met
de kinderen in privé contacten en klassencontacten. We hebben op dit
moment alle leerlingen in zicht.
PF vraagt of we Cito nodig hebben voor de advisering van groep 8. CE geeft
aan dat we deze niet persé nodig hebben, maar dat we door deze periode
harder moeten werken aan de advisering. WJ geeft aan dat de advisering bij
ons op school niet alleen door de groep 8 leerkrachten wordt gedaan, maar
door de adviescommissie.
Het kiezen van scholen is nu ook lastig omdat er geen open dagen zijn. Als
school kijken we aan de achterkant mee. We weten dat niet alle kinderen
een school hebben bekeken en dan is ondersteuning van de school soms
wenselijk.
Er is nog geen duidelijkheid over het uitstellen van de inlevertijd van de
advisering.
De studiedag van voor de voorjaarsvakantie willen we intrekken en richten
op lesgeven als we in die periode weer naar school moeten. De
oudergeleding vindt het een mooi aanbod naar de ouders.

8. Nieuwbouw (vast agendapunt, Kan dit van de agenda af?)
Als er dingen zijn die besproken moeten worden, dan agenderen we het.
Op dit moment is Donker Groen nog bezig met het inrichten het schoolplein.

B-2021-01-25-1

9. Begroting 2021
CD geeft aan dat hij met de toelichting van MvV de begroting goed begrijpt
en dat hij merkt dat Delta het goed op orde heeft.
PF: Is het negatieve resultaat van de personele begroting éénmalig of
langere termijn? We hebben wat ruim in ons jasje gezeten. Iets te grote
formatie. Dit wordt gefaseerd rechtgetrokken.
PF: Is bij de kosten gymzaal ook de verhuur van de gymzaal betrokken. Dat
blijkt niet het geval. Die inkomsten van verhuur was idd nodig voor de
aanbouw en wordt bovenschools verrekend.
We spreken een positief advies uit op de begroting. B-2021-01-25-2

10. Bespreken voortgang schoolplan
We zijn vooral bezig met borgen en we gaan de komende tijd ook kijken
naar de ontwikkelingen voor volgende jaar. In school kijken we ook naar
documenten die we opnieuw onder de aandacht moeten brengen en die
geëvalueerd moeten worden.

11. Rondvraag
Vanuit de oudergeding wordt het team sterkte gewenst voor de komende
periode.





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.


