
Datum : wo 29 juni 2022
Tijd : 20.00 uur  (afsluiten met afscheid en  borrel op school)
Plaats : MR De Regenboog

1. Opening (SB)

2. Notulen vorige keer (SB)
De hercertificering is afgerond. We zijn weer voor 6 jaar gecertificeerd
opleidingsschool voor de Marnix.

3. Actiepuntenlijst. (SB)
Schoolgids verplaatsen we naar de eerste vergadering van volgend jaar.
A-2022-06-29-1

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

5. Mededelingen (WPvL)
- Personele bezetting / formatie en rooster

De formatie is gedeeld met de ouders. Het team is nog niet op volle
sterkte. We kijken naar alternatieve mogelijkheden. Denk aan het inzetten
van onderwijsassistenten en combi-mogelijkheden om met de BSO samen
te werken. Alle groepen zijn gevuld, maar het ondersteuningsteam is niet
volledig gevuld. Hierdoor kan het zijn dat we volgend jaar meer moeite
kunnen hebben om altijd alle groepen bemand te krijgen.

- Schakelklas (Oekraïense) vluchtelingen (gr 3 t/m 8)
De schakelklas zal in de loop van het komende jaar opgeheven worden. Er
zullen in de loop van het jaar mogelijk ook kinderen bij ons geplaatst
worden.

- Terugkoppeling ouderbijeenkomst tevredenheidspeiling 2022:
Een prettig gesprek met een tiental ouders. Het was een gesprek waar
iedereen betrokken bij was. We nemen de tips en adviezen mee in de
ontwikkeling van de school. Denk bijv. aan: Brede ontwikkeling van het
kind. Niet alleen kijken naar scores. Personele bezetting.

6. GMR (vast agendapunt) (CE/CD)
- beleidsplan

Speerpunten: basisvaardigheden, lerende organisatie, betrokkenheid,
goed werkgeverschap.
Binnen de GMR is hierover gespard en diverse adviezen gegeven. Hier
gaat MvV mee aan de slag.

7. Corona-maatregelen (WPvL)
- geen bijzonderheden

8. Werkverdelingsplan (WPvL)



In concept akkoord. Bij de eerste vergadering volgend schooljaar
agenderen om het punt scholing nog te bespreken. A-2022-06-29-2

9. Voortgang schoolontwikkeling (WPvL)
- terugblik studiedag

- Opbrengsten spelling focus. In groep 4 is meer aandacht aan spelling
gegeven en een mooie opbrengst. Dit is gedeeld en we leren hiervan dat
specifiek aanbod in de groep effect heeft.

Leertijd Aanbod Handelen Samen werken en
samen leren

OGW Spelling
groepsniveau

Rooster

Executieve functies

Klassenmanageme
nt

Tijd rekenen en taal
in kaart brengen en
bewaken

Afstemming
doorgaande leerlijnen

Durven loslaten
methode: aanbod
aanpassen aan
behoefte groep

Tijd: voorbereiding,
effectieve, kritisch
kijken naar activiteiten

Stellen hoge doelen:
voor alle verschillende
doelgroepen ook A en
B groep

Enthousiasme leerkra
cht

Tijd voor inhoud, bouw,
collegiale consultatie

Kwaliteiten van
anderen benutten,
binnen en buiten
school

Herhalen van
afspraken / routines:
taak- en werkhouding
en klas organisatie

Tijd: BL / Spelling,
extra oefenen
automatiseren

Werkhouding:
executieve
functies: training?

Check werk-
verzorging:
feedback

Afstemming
aanbod A/B / D/E:
onderzoek wat
werkt?

Persoonsvorm.

- Praktische voorbereidingen schooljaar 2022-2023

- Schooljaarplan terugblik en vooruit kijken
2021-2022



2022-2023:
Betrokkenheid: EDI / cvb vragen, feedback geven, executieve functies meer
praktisch, welbevinden

- Doorgaande lijnen: leerplein onderbouw 1-2-3, …
- Hoge verwachtingen; samen werken aan kwaliteit, werkhouding, -verzorging, sub 1

groep bedienen
- Structuur: Effectievere overleg en communicatie, HGW cyclus, IKC ontwikkeling

10. Verwijzing VO, voortgang bespreken (GG, CE)
- uitslag enquête

Volgend jaar terug laten komen als we meer reacties hebben.
A-2022-06-29-3

11. Rondvraag (SB)
We nemen afscheid van CD. Hij heeft 3 jaar actief deelgenomen aan de MR
en is actief betrokken geweest bij de benoemingen. Bedankt voor al je
inzet!



2021-2022
Actiepuntenlijst:

- A - 2021-10-12-1
WPvL gaat de website up to date maken.

- A - 2021-10-12-2
De MR gaat een stukje schrijven voor de nieuwsbrief i.v.m. pr. We nodigen
ouders ook uit om bij de koffie/klassen-inloop met de oudergeleding in
gesprek te gaan.

- A - 2021-10-12-3
Verwijzing VO in januari op de agenda zetten om de nieuwe werkwijze te
bespreken en de ontwikkeling samen in de gaten te houden.

- A - 2021-10-12-4
Krachtig IKC (vanuit schoolplan) bespreken in de vergadering van maart.
Hoe verloopt de samenwerking en is er gezamenlijk beleid?

- A - 2022-01-19-1
WPvL gaat gezonde voeding terug laten komen in de nieuwsbrief. Hij
vraagt aan de natuurouders of ze dit jaarlijks als onderwerp terug willen
laten komen. Volgend jaar kan de gymleerkracht sport en gezonde
voeding en vitaliteit in zijn/haar lessen verwerken.

- A - 2022-05-30-1
Gezonde voeding. In het team opnieuw oppakken. Evt. bij de
informatieavond een gezamenlijke slide presenteren. Denk ook aan
duurzaamheid.

- A-2022-05-30-2
SB en KvB schrijven een stukje voor de nieuwsbrief met voorstellen en
afscheid nemen van de oudergeleding.

- A-2022-05-30-3
Concept schoolgids bespreken in de volgende vergadering.
A-2022-06-29-1

- Schoolgids verplaatsen we naar de eerste vergadering van volgend jaar.
- A-2022-06-29-2

Werkverdelingsplan eerste vergadering terug laten komen.
- A-2022-06-29-3

VO-advisering eerste vergadering terug laten komen.

Besluitenlijst:
- B - 2021-10-12-1

De PMR gaat akkoord met het werkverdelingsplan 2021-2022.
- B - 2021-10-12-2

De schoolgids is vastgesteld.



2020-2021
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.

A-2021-07-05-1
Eerste vergadering van het nieuwe jaar opnieuw de schoolgids agenderen.

A-2021-07-05-2
Schooljaar 2021-2022 schoolfruit agenderen.

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.


