
Datum : di 12-10-2021
Tijd : 20.00 uur
Plaats : de Regenboog.

1. Opening (SB)
SB opent de vergadering.

2. Notulen vorige keer (SB)
S.F. staat bij het eerste punt. Dit moet zijn S.B.

3. Actiepuntenlijst. (SB)
2 actiepuntenlijsten gaan we plannen in het werkplan. 1 is er nu geplaatst.

4. Mededelingen en ingekomen stukken (SB)
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

5. Mededelingen (WPvL)
- Start van het schooljaar WPvL

WPvL stelt zich voor en vertelt hoe hij de start heeft ervaren. Een
behulpzaam team en een warm contact met ouders benoemt hij daarbij.
De start van het schooljaar is goed en rustig verlopen. Ook fijn dat er
weer meer contact is met ouders in de school.

- Personele bezetting wordt besproken. De zwangerschapsverlof is ingevuld.
Hierbij heeft het samenwerken binnen de stichting bijgedragen aan de
opvulling.

- Aanmelding. De scholen zitten best vol. Ouders die zich aanmelden door
verhuizing hebben best moeite om een gewenste plek te vinden. Delta
kijkt naar mogelijkheden om de inschrijving evt. anders vorm te geven.

6. Werkplan (SB)
- Rollen verdelen, (zie werkplan)
- Plan doorlopen, (zie werkplan)
- Data plannen, (zie werkplan)

- 2 actiepunten plannen
- Website

Actiepunt 1: WPvL zal de website weer up to date maken. Oude notulen
verwijderen en nieuwe plaatsen. De namen zullen weer aangepast
worden. Beide ouders geven toestemming voor het plaatsen van hun
naam.

- Scholingsbehoefte
Er is geen directe behoefte. Als er op GMR-niveau een cursus aangeboden
wordt, dan kijken we of we alsnog aansluiten bij de cursus.

- Bekendheid bij ouders



Actiepunt 2: We plaatsen een stukje in de nieuwsbrief om de MR kenbaar
te maken en nodigen de ouders uit om met de oudergeleding van de MR
tijdens een koffie/klasseninloop in gesprek te gaan. We oriënteren ons op
de volgende koffie/klasseninloop op 15 en 16 november.

7. GMR (vast agendapunt) (CE/CD)
- Scholing? Wordt geregeld vanuit de GMR. Mogelijk sluit 1 MR-lid aan bij de

scholing als die wordt georganiseerd.
- 9 maart is deze op de Regenboog
- Jaarverslag GMR bij nieuwsbrief.

8. Corona-maatregelen (directie)
Er zijn geen specifieke aanpassingen.
We gaan langzaam aan meer loslaten. Denk aan 1 ouder per gezin bij de
informatieavond; koffie/klasseninloop gespreid in 2 groepen.
Tot nu toe hebben we de groepen in de bovenbouw niet samen laten werken
(denk aan creamiddagen).

9. Verwijzing VO (CE/GG)
We bespreken de ontwikkeling rondom de verwijzing naar het voortgezet
onderwijs bij ons op school. Het doel van deze wijziging is meer
duidelijkheid naar ouders, intensiever samenwerken met ouders en kinderen
nog meer betrekken bij hun ontwikkeling.
Actiepunt 3: We pakken dit punt regelmatig terug in de agenda.

10. Taakbeleid (WPvL)
Toelichting en vaststellen (PMR)
Besluit 1: De PMR gaat akkoord het werkverdelingsplan.

11. Schooljaarplan (WPvL)
- Schooljaarplan 2021-2022

WPvL laat ons een schematisch overzicht zien met de ontwikkelpunten
waar we dit jaar mee bezig zijn. We richten ons dit jaar vooral op borgen
van de ontwikkeling en weer rust krijgen na de onrustige tijd (o.a. Corona,
directiewisselingen) van de afgelopen tijd. Ondanks dat borgen staan er
toch behoorlijk wat punten op dit overzicht. De punten worden toegelicht.
In de loop van het jaar komen we terug op deze ontwikkeling en de
voortgang.
Actiepunt 4: Krachtig IKC op de agenda zetten dit jaar.

12. Vaststellen schoolgids (SB)
Besluit 2: Terugblik op de afhandeling van het vaststellen van de schoolgids.
We hebben de schoolgids vastgesteld en akkoord gegeven.
Later dit jaar wordt de schoolgids een inhoudelijk stuk.

13. Rondvraag (SB)
Geen rondvraag.



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?

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.


