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Openbare vergadering MR 19-10-2021 (20:00 – 21:30 uur) 
 
 
 

1. Opening 
Voorzitter opent de vergadering om 20:07.   
 

2. Vaststellen agenda 21-09-2021 
Agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 
3. Begroting 

LD licht de conceptbegroting voor BS De Regenboog van kalenderjaar 2022 toe.  
 

4. Pleinwacht 
LD bespreekt met MR de organisatorische uitdaging van de pleinwacht.  
 

5. Goedkeuring notulen 21-09-2021 
Notulen worden met kleine aanpassing goedgekeurd en definitief gemaakt.  
 

6. Status actielijst 
Punten 1 t/m 5 en 7 van de actiepuntenlijst zijn afgehandeld. Alleen punt 6 blijft 
staan: vergaderdata MR vermelden in De Boog. 
 

7. Borgingdocument 
- 7a: Herschreven bouwsteen 7 (continurooster): De herschreven bouwsteen wordt 
definitief gemaakt. 
- 7b: Brainstorm bouwsteen 8 (muziekavond) en 9 (kamp groep 8): De bouwstenen 
worden in de vergadering besproken en direct aangepast. In de volgende 
vergadering worden deze bouwstenen definitief gemaakt. 
 

8. Jaarverslag MR     

OR heeft MR om een jaarverslag gevraagd. Deze wordt toegevoegd aan het 
jaarverslag van de OR. OMR-lid vraagt zich af waarom er geen fysieke 
jaarvergadering van de OR plaatsvindt nu het weer kan. PMR-lid gaat dit navragen 
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bij OR. MR bespreekt wat er in jaarverslag moet komen.  
 

9. Ingekomen post 

Inloggegevens voor mailadres van de MR zijn net binnen bij secretaris. Nog na gaan 

of het lukt om in mailbox te komen  

 

10. Rondvraag 

- MR moet verkiezingen uitschrijven: een OMR-lid verlaat tussentijds MR en GMR. 

De termijn van het OMR-lid loopt tot juli 2022. Mail over verkiezingen wordt voor de 

herfstvakantie aan ouders verstuurd. Tot 15 november 2021 kunnen gegadigden zich 

aanmelden. 

 

- OMR-lid geeft aan dat het inschrijven voor oudergesprekken lastig is voor ouders 

met meerdere kinderen (klassen hebben niet dezelfde tijden en avond voor de 

gesprekken). Misschien is het mogelijk om dit binnen het team af te stemmen. 

 

- OMR-lid ervaart 8 minuten inlooptijd (8.20-8.28 uur) als erg kort. Benieuwd om te 

horen hoe andere ouders dit ervaren. 
 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur. 


