Notulen MR-vergadering donderdag 3 september 2020
Aanwezig: Martijn, Bob, Pieter, Anita, Frans en Tessa
Afwezig: Danielle
Aanvang: 19.30 uur
1. Opening + vaststellen agenda
Door MR-leden zijn geen andere punten bijgevoegd. Het document kaders
stuurgroepen werd gemist. Dit document is op donderdagmiddag 3 september
aangepast door het MT en zal nog nagestuurd worden door Tessa.
2. Notulen juni 2020
- Cinouk is nieuw onder de collega’s. Zij geeft op maandag, woensdag en donderdag
de gymlessen.
- Ouder enquête staat bij actiepunten in de notulen van juni. Deze enquête is nog
niet verstuurd. MR leden geven aan dat eerst het voorstel door het team
besproken moet worden voordat het naar ouders gaat. Zie punt 4.
3. Postmap (Anita)
Er zijn een aantal interessante artikelen gemaild over de volgende onderwerpen:
- Het lerarentekort en het IKC-medezeggenschap
4. Overblijven
a) Hoe staan we ervoor? Op dit moment hebben we een te kort aan
overblijfouders. Het personeel moet nog geregeld overblijven in de groep en er
gaan maar weinig kinderen naar huis om te eten. Veel ouders hebben aangegeven
een goede ervaring te hebben met het continurooster van voor de zomervakantie.
b) Welke opties zijn er? Mogelijk enquête naar ouders met verschillende opties die
haalbaar zijn voor leerkrachten. Vraagstelling bijv.: wil je naar continurooster, Ja
/Nee? Personeel heeft recht op half uur pauze. Als er geen extra aanmeldingen
komen van overblijfouders gaan we nadenken over het continurooster.
Actie:
-

Verschillende oplossingen bij personeel polsen.
Voorstel met mogelijke oplossingen bespreken tijdens de volgende MR vergadering
van 7 okt 2020.
5. Schoolgids bespreken
Schoolgids is akkoord en ingediend.

6. Kaders stuurgroepen
Er komt sturing op de stuurgroepen. Frans heeft toegelicht dat er door het MT
kaders en aanbevelingen gemaakt zijn. Het team heeft geminderd in stuurgroepen
en prioriteiten gesteld. Vooraf zijn de opbrengsten en doelen duidelijk bepaald en
door wie het wordt gedaan. De manier waarop wordt door de stuurgroep bepaald.
7. PO raad corona protocol
a) PO-raad coronaprotocol
Er is vandaag een nieuw protocol binnen gekomen. Frans stuurt het protocol nog
door. Er is met name over de ventilatie veel gesproken. Scholen zijn verplicht om
hun ventilatie op orde te hebben.
b) Activiteiten
Er gaan geruchten rond dat alle activiteiten dit schooljaar niet doorgaan op de
Regenboog. Frans uit zijn zorgen en geeft aan dat er voorlopig nog geen
activiteiten buiten de school mogen plaatsvinden.
Besproken is dat er op het moment dat er een goed doordacht plan is m.b.t.
activiteiten dit overwogen kan worden, maar ten alle tijden in overleg met Frans.
Belangrijk dat communicatie naar ouders over activiteiten en mogelijkheden moet
opgepakt worden (werd gemist).
8. Huidige groep 7
Pieter licht zijn groep 7 toe. Pittige groep waarin veel is gebeurd afgelopen jaren.
Als school is er besloten om iets met deze groep te doen. De kanjermethode
hebben we bij deze groep geïntensiveerd. Het is belangrijk om duidelijke
verwachtingen uit te spreken en positief aan te sturen op wat goed gaat. Op
individueel niveau moet ook het een en ander gebeuren. Ouderavond voor deze
groep is ook extra gepland. Het gedrag van kinderen is afgelopen jaren steeds
heftiger geworden en ouders willen we hierbij nadrukkelijk betrekken.
9. Mededelingen:
- Team: geen mededelingen
- GMR: er zijn nog geen GMR vergaderingen geweest. Er is een nieuwe kandidaat
GMR vanuit ons team en dat is Tom geworden. Er heeft zich ook een nieuwe
ouder aangemeld. Jeroen van Straathof wil graag aansluiten. Is dit mogelijk? (zie
actiepunt)
10. Rondvraag
-

-

Bob: geeft aan dat sommige ouders de middenbouw en bovenbouwleerkrachten
niet zien. Er is veel afstand. Het zou fijn zijn als alle leerkrachten eens buiten
zichtbaar zijn. Goede tip. Dit wordt meegenomen in het team.
Hoe gaat het met de aanmeldingen? Frans geeft aan dat het goed lijkt te gaan, maar
in de trend gaan we wel achteruit. PR is heel belangrijk. Laatste tijd gaan veel

mensen shoppen bij andere scholen. Het thuisonderwijs is heel goed gegaan in de
coronatijd. Veel mensen waren erg positief over de flexibiliteit van de leerkrachten.
Danielle:
-

-

Hoe gaat het met de voortgang van de klas voor meer begaafde kinderen? Maartje
gaat de tweede helft van het schooljaar een klasje vormgeven voor meer begaafde
kinderen. Dat zal na de kerstvakantie zijn.
Er is weinig doorgang bij bovenbouwgroepen doordat de gehele stoep bezet wordt.
Dit zal gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief.
Kan Gynzy-kids open worden gezet voor kleuters of was dit alleen in coronatijd?
Tessa geeft aan dat zij zal overleggen met haar collega’s.
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