Notulen MR-vergadering 10 september 2018
Aanwezig:
Marleen, Ria, Corina, Douwe, Vincent, Judith en Renata
Afwezig:
Natascha
Voorzitter:
Douwe
Notulist:
Corina
Akkoord:
1. Welkom:
Douwe heet iedereen welkom.
2. Mededelingen:
Voor het zwangerschapsverlof van Romana is er maandag 17 september 2018 een proefles
voor een eventuele kandidaat.
Ria en Marleen stellen zichzelf voor binnen de MR. Zij zullen vanaf dit jaar de MR
versterken.
3. Aanvullingen agenda:
Geen aanvullingen.
4. Ingekomen post
Er is een mail waarin de brochure voor nieuwe MR-cursussen worden aangeboden. Corina
mailt deze rond.
5. Agendapunten algemeen
1. Notulen goedkeuren 2 juli 2018
De notulen zijn goedgekeurd. Marleen en Corina plaatsen de notulen van alle MRvergaderingen in 2018 op de site. Vanaf dat moment zullen zij de notulen (na goedkeuring)
plaatsen.
2. Update Regenboog + procedure directie
Judith geeft een toelichting op het verslag van de inspectie. Zij hadden graag ook het stukje
van het bestuur erbij willen hebben. Hier moet nog de laatste klap op gegeven worden.
Het is een technisch verhaal. De regenboog is voor de 2e keer zeer zwak. Als het rapport
helemaal compleet is gaat dit rapport naar de minister van onderwijs. Die zal een uiteindelijk
oordeel vellen. De inspectie zal dit jaar de regenboog goed blijven volgen.
Eind september moet het nieuwe verslag voor het verbeterplan binnen zijn en oktober komt
de inspectie weer voor een nieuw gesprek met intern begeleider en directie.
Eind mei/begin juni herstel onderzoek 2. We moeten dan uit zeer zwak, anders hebben wij
een uitdaging. We kunnen uit zeer zwak komen door de eindopbrengst groep 8 omhoog te
krijgen. Dit is voor dit jaar een uitdaging met de groep 8 die we nu hebben. Er zitten veel
verschillen. De regenboog mag maar op één indicator onvoldoende hebben. Dit betekent dat
alle andere indicatoren voldoende moeten worden. Met vreedzaam hebben wij al een mooie
start gemaakt op de indicator sociaal/emotioneel.
3. Werving nieuwe directie
Bij de MR-vergadering van oktober zal Jonna Merkx uitgenodigd worden. Corina nodigt haar
uit namens de MR.
Als MR is het belangrijk dat wij een beslissing nemen welke stappen wij willen gaan nemen.
We hebben als Regenboog recht op directie 0,8FT. Dit staat voor 4 dagen.
We gaan als MR op 26 september om 18.00 uur met elkaar zitten om dit voor te bereiden.
Vanuit het team moet er een wensenlijst komen. Ria, Marleen en Corina doen een
inventarisatie voor 26 september.
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4. Pestprotocol
Judith geeft aan dat zij dit op de website zou zetten. Dit is nog niet gebeurd. Zij gaat dit zo
snel mogelijk regelen.
5. Roadmap visie op onderwijs
Er is hier ook een vraag over vanuit het team. Op dit moment is directie hier druk mee bezig,
maar zij zijn ook druk bezig met het schrijven van de schoolgids. Het is wel belangrijk dat er
een moment komt waarin de verbinding met elkaar gezocht gaat worden.
Er wordt een extra avond georganiseerd waarin ouders ook gevraagd worden om mee te
denken over de visie van het onderwijs op de Regenboog. Deze avond kan al in oktober of
november gepland gaan worden.
Het is belangrijk dat wij einde van dit schooljaar een visie kunnen neerzetten met elkaar.
6. Werving ouder voor MR
De stemming loopt nog. Er wordt gestemd door ouders. Vrijdag 14 september loopt de
stemming af. Maandag 17 zullen de betrokken ouders ingelicht worden. Via de mailing op 21
september (jaarplan) zullen wij de uitslag bekend maken aan de ouders van de school.
7. MR-jaarverslag 2017
Het jaarverslag wordt vanavond via de mail verstuurd. Mochten er nog punten zijn dan
mailen we dit binnen de MR rond. Vrijdag 21 september wordt het jaarplan verstuurd via mijn
schoolinfo.
8. Draaiboek ouderbijdrage
Douwe zou hier een terugkoppeling over geven. Door de vakantie is hier nog geen gesprek
geweest met de OR. De afgelopen jaren is er veel over te doen geweest. Het idee is om er
een stappenplan voor te maken zodat het voor ouders duidelijker is.
Dit punt wordt doorgezet naar 5 november.
9. MR op de informatieavond
Het jaarverslag van de MR wordt van tevoren beschikbaar gesteld via mijnschoolinfo.
Ouders kunnen, als zij vragen hebben, via mijn schoolinfo een vraag stellen.
Deze kunnen wij voorbereiden voor de avond.
Marleen en Corina bedenken vragen voor een MR-quiz. Douwe zal deze vragen omzetten in
een
10. Rollenverdeling binnen de MR.
We hebben de volgende rollen:
 De voorzitter (Douwe)
 De penningmeester (schrappen we uit deze MR)
 De secretaris (Corina)
 Contactpersoon O.R. (Vincent Didden)
Marleen en Ria zullen meehelpen waar nodig. Te denken valt aan: het schrijven van het
jaarplan of andere taken.
6. Agendapunten besloten gedeelte
Geen punten
7. Agenda volgende keer,
* Schoolgids
* Roadmap visie op onderwijs
* Draaiboek ouderbijdrage
* Pestprotocol
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8. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
9. Volgende keer
Datum: 5 november 2018
Tijd: 19.00 uur.
Locatie: de Regenboog
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