
Datum : 28 september 2020
Tijd : 19.30 uur
Plaats : De Regenboog (teamkamer)

1. Opening
PF opent de vergadering. Er worden geen punten aan de agenda
toegevoegd.

2. Notulen vorige keer
Bij punt 8 staat PRM. Dit moet PMR zijn. Personeelsgeleding MR.
CD vraagt naar een vervolg over langdurig zieke kinderen met Corona. Deze
vraag verschuiven we naar punt 6 van deze vergadering.

3. Actiepuntenlijst.
Geen bijzonderheden. Alles is opgenomen in deze vergadering.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
● Inspectiebezoek

Er komt een kort bezoek van de inspectie. Ze gaan kijken naar
kwaliteitsverbetering en leerlingpopulatie. DB en KB zullen hier ook
bij aansluiten.

● Bemanning MR 2020-2021
Er zijn geen ouders die zich als tegenkandidaat hebben opgesteld. PF
had zich herkiesbaar gesteld en start een nieuwe termijn.
B-2020-09-28-1

5. GMR (vast agendapunt)
De GMR zal door CD (oudergeleding) worden overgenomen. Hij gaat samen
met CE (leerkrachtgeleding) namens onze school deelnemen. Er is een
nieuwe voorzitter.

6. Start schooljaar
● Nieuwe gebouw

We zijn heel erg blij met het nieuwe gebouw. De ruimte, het licht en
dat het van ons zelf is. Ook heel fijn dat we weer met alle groepen en
collega’s bij elkaar zitten. De kinderziektes komen nu wel naar voren.
Daar zijn we nu druk mee bezig en dat kost de nodige tijd. Het is
gewoon heel fijn en het werken met de kinderen is weer heel prettig.
Het schoolplein is een stukje kleiner. Het Cruyff-Court gaat ook
ingezet worden. Hier gaan we binnenkort afspraken over maken.
Het brengen van kinderen naar school is nu best druk. Er zijn ook
ouders die door die drukte heen willen rijden. CD geeft aan dat dit
best gevaarlijk is. We geven aan dat de kiss-and-ride-zone aan de
andere kant van de school in ontwerp is en als het hek is geplaatst, is
juist aan de andere kant van de school de mogelijkheid om de



kinderen met de auto te brengen. PF geeft aan dat het verstandig is
om regelmatig in de nieuwsbrief te vermelden dat de ouders zich zo
veel mogelijk aan de coronaregels moeten houden, zoals
samenscholing, afstand houden, enz.
IKC: We hebben goede contacten. We maken steeds meer afspraken
met Kinderopvang de Bilt. Ook is er wekelijks contact met directie
van de kinderopvang en is er dagelijks onderling contact.

● Tijdelijke directie/taken ondersteuningsteam
WJ en SK zijn goed gestart. Het is een hele drukke periode geweest.
Het team staat klaar om hen te ondersteunen en te helpen. Er zijn
verschillende taken verschoven naar het ondersteuningsteam (OT) en
een deel naar collega’s. Het is voor iedereen hard werken, maar met
elkaar zetten we onze schouders eronder! Er blijft contact met DB en
KB en op Kantoor van Delta worden ook taken overgenomen. De
oudergeleding MR geeft duidelijk aan dat ze het enorm waarderen
hoe dit wordt opgepakt. Ze geven aan dat ze zich zorgen maken om
de werkdruk i.c.m. de komende periode met Corona-maatregelen.
Het is mooi dat het team het samen doet! A-2020-09-28

● Corona-maatregelen
We hebben nu de regel om zo veel mogelijk ouders buiten de school
te houden. De oudergesprekken hebben we met ruime afstand vorm
kunnen geven in de school. De ouders van de kleuters geven hun
kind af bij de deur van de school i.p.v. binnen en dat is een hele fijne
oplossing.
Als kinderen van buiten naar binnen gaan, lopen ze allemaal langs de
dispenser om hun handen te reinigen. We maken regelmatig extra
schoon in de school. Denk aan tafels, deurklinken e.d.
We zullen na de persconferentie van vandaag weer gaan overwegen
welke extra maatregelen we moeten nemen. We zullen uitjes,
hulpouders en presentaties aan ouders weer moeten heroverwegen.
We kunnen tot nu toe nog steeds alle ziekte uitval opvangen. Maar
we weten niet of we dit kunnen volhouden. We hopen dat we geen
groepen naar huis hoeven te sturen.
Als iemand (een leerkracht of leerling) in quarantaine geplaatst
wordt. Of als we groepen naar huis moeten sturen. Hoe gaan we dat
dan aanpakken? Dit wordt deze week binnen het team besproken.

7. Schooljaarplan (speerpuntenlijst)
PF geeft aan dat het werken met Corona best heftig is geweest en dat het
voor groepsleerkrachten in het land behoorlijk veel impact heeft gehad. Hij
geeft aan dat het slim is om niet te veel extra’s op te pakken. WJ geeft aan
dat we daarom ook vooral doorgaan met de onderwerpen waar we al mee
bezig waren. Die onderwerpen zijn:

- Implementatie nieuwe rekenmethode Pluspunt 4 en Kleuterplein
- Executieve Functies en opbrengstgericht teamgesprek
- Nieuwbouw: afstemmen en borgen van regels
- Ontwikkelen op het gebied van wereldoriëntatie en gebruik van de

leerpleinen
- Scholing in De Vreedzame School en OVM
- Cito woordenschat en studievaardigheden evalueren

Al met al veel onderwerpen, maar we zijn met alle onderwerpen al
begonnen en gaan dit voortzetten.
CD geeft aan dat hij de samenwerking van het IKC niet terug ziet op dit
overzicht. Het staat er indirect wel bij afstemmen nieuwe school en
scholing De Vreedzame School. Het samenwerken binnen het IKC wordt er
nog verder in verwerkt.



8. Schoolgids
Gemaakt door DB. Wij hebben het concept gekregen. Er is vandaag een
nieuwe versie gekomen. We lopen de bespreekpunten van de conceptversie
door en bespreken hoe dit al is aangepast in de nieuwe versie en geven een
aantal verbetertips. B - 2020-09-28-2

9. Concept document: Informatieverstrekking gescheiden ouders
We worden als MR geïnformeerd. We geven (ongevraagd) advies en stellen
een aantal vragen ter verduidelijking. We vinden het verstandig dat zo’n
duidelijk stuk er ligt en dat we op deze manier helderheid kunnen
verschaffen bij onduidelijkheden. We hoeven geen instemming te geven.

10. Inzet stakingsgeld
Het salaris dat is ingehouden doordat we met het team hebben gestaakt,
mogen we voor de school inzetten. Het team heeft gekozen voor een goed
koffiezetapparaat, een picknicktafel en een loungeset (beide voor op het
balkon). De personeelsgeleding stemt hiermee in. De ouders vinden het een
leuke invulling van deze gelden.

11. Werkplan 2020-2021 aanpassen
Het werkplan wordt aangepast en de nieuwe vergaderdata worden
vastgesteld. A-2020-09-28-2

12. Rondvraag



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 Martin 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.
2020-09-28 geagendeerd.

- A-2020-07-08-1
Volgende vergadering agenderen dat er een toelichting komt over de taken
van het ondersteuningsteam. 2020-09-28 geagendeerd.

- 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.


