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Notulen MR vergadering 

Vergadering d.d. : 4-07-2019  
Aanwezig  : Hanneke,  Mariska,  Jan Jaap, Marga (tot de pauze), Annet en Nely                              
Afwezig : - 
Voorzitter : Hanneke  

                 
1. Opening van de vergadering 
Hanneke opent de vergadering met het gedicht: “oordeel niet en heb lief” 
 
2.  Welkom 
Voorzitter Hanneke heet iedereen van harte welkom. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Schoolplan, schoolreglement, vergader data, info mr, post van ouders van waarde, brief aan ouders over 
directeur 
  
4. Vaststellen agenda 
Geen nieuwe punten 
 
5. Verslag vorige vergadering  
Toevoegen over arbeidstijdenwet: mogelijk niet duidelijk. Een enkele letter wordt toegevoegd. 
Hanneke vraagt telefoonnummer van Cynthia. Yvonne regelt dit. 
 
6. OR: 
Er is geen afgevaardigde. We  besluiten dat wij de aanwezigheid van een OR lid op dit moment niet van 
toegevoegde waarde vinden. Annet zal dit mededelen 
 
7. GMR: toelichting afgevaardigde 
Instemming: strategisch beleidsplan- kleine aantekening gemaakt 
Instemming: attentieregeling wordt gelijk getrokken, extra beloning voor onbevoegden-  ingestemd 
Veel gesproken over bestuurlijke fusie. Er zijn diverse werkgroepen om dit voor te bereiden. Er is meer tijd 
nodig dan gedacht.  Eén HRM voor alle besturen. 
Er is een mediator geweest tussen bestuur (Henk) en GMR, er wordt een afspraak gemaakt voor gesprek. 
 
8. Mededelingen directie 
Langdurig zieken: Erika volledig starten, Renate volledig starten, Julie is aan het re-integreren, na de 
vakantie gaat dit verder. Alle vacatures zijn vervuld, behalve vervanging in 1a/2a op donderdag en vrijdag. 
Dinsdag heeft Marga nog een gesprek. 
Werkdrukgeld: onderwijsassistentes blijven; via Push woensdagochtend extra vakleerkracht, zodat alle 
groepen 3-8 één les van een vakleerkracht per week hebben. 
Vreedzame wijk: programma brengt verbinding tussen gedrag en sociale vaardigheden binnen de wijk. 
Marga heeft presentatie bijgewoond. Mensen vanuit DOK, Push en gemeente zullen hiermee werken. Als 
scholen zijn we hier blij mee.  
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9. Concept schoolplan 
Hanneke merkt op dat er veel afkortingen gebruikt worden in het schoolplan. Voor veel ouders misschien 
niet goed leesbaar. We bespreken het verschil tussen schoolgids en schoolplan. 
Marga licht een en ander toe. Jan Jaap vraag naar de IKC vorming die staat in 2023. Marga legt uit dat de 
gemeente dit als doelstelling heeft. Het is echter een levend document. Wanneer bepaalde doelstellingen 
niet gehaald worden, kunnen die doorschuiven naar een volgend jaar. 
De MR stemt in met het schoolplan. Hanneke en Yvonne ondertekenen het document. 

 
10. MR regelement 
Yvonne heeft laten weten wat de nieuwe regels zijn. Er zijn geen bezwaren. We bespreken de verlenging 
van de termijn. De MR van De Regenboog stemt in. Yvonne geeft dit door aan de GMR.  
 
11. Vergaderdata  2019-2020 
 

 Donderdag 17 oktober 2019 

 Donderdag 21 november 2019 

 Donderdag 9 januari 2019 

 Donderdag 20 februari 2020 

 Donderdag 7 mei 2020 

 Donderdag 2 juli 2020 

 
12. Communicatie en geluiden van het schoolplein 
De website is weer goed in de lucht.   
Nely geeft aan dat volgend jaar mogelijk de nieuwsbrief weer één keer per twee weken uitkomt. We zullen 
dit met de nieuwe directeur bespreken. 
Er zijn geen reacties gekomen op het bericht over het continuerooster. Bij de laatste nieuwsbrief worden 
de nieuwe schooltijden nogmaals vermeld. 
Communicatie over re-integratie Renate vinden ouders onvolledig,  
 
 
13. Huidige MR 
Hanneke benadert nieuwe kandidaat. We nodigen haar uit voor de volgende vergadering. 
 
14. Rondvraag 
 
Mededeling:  De groepen 5 t/m 8 gaan meedoen aan de mini-roparun tijdens de Koningsspelen en ze 
hebben al een mooi bedrag bij elkaar verzameld.  
 
We zoeken voor volgend schooljaar nieuwe OMR-leden. We denken allemaal na over eventuele kandidaten 
die we kunnen vragen en doen een oproep in de nieuwsbrief. 
 
Mariska vraag het hoe het met de aanvraag voor zonwering op de dependance staat.  
Marga geeft aan, dat hier nog niets over bekend is. Het gebouw is van de gemeente dus de aanvraag ligt 
daar. Wel is er nieuw zand voor de zandbak.  
 
 
15. Volgende vergadering 
17-10-19 
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16. Sluiting 
Jan Jaap sluit af met een gedicht: Prachtig (lentezoet) 
 
Actiepuntenlijst 

Hanneke Contact met Cynthia  

Hanneke Contact met Martin  over website  

Annet/ Nely Publiceren van notulen op de school  

Annet Mailadressen aanpassen via Nico v.d. Doel  

 
 
 
 


