Notulen MR-vergadering 5 november 2018
Aanwezig:
Marleen, Ria, Corina, Douwe, Vincent, Dennis en Renata
Afwezig:
Voorzitter:
Douwe
Notulist:
Corina
Akkoord:
1. Welkom:
Douwe heet iedereen welkom.
2. Mededelingen:
Cursus MR start op 26 november gaat door. Op dit moment zijn er vier aanmeldingen van de
Regenboog en twee van de Vuurtoren.
Voor het zwangerschapsverlof van Romana hebben wij een Erik Boom voor de dinsdag t/m
vrijdag. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een vervanging van de maandag.
Corina stuurt een mail naar de GMR over het missen van de notulen van de vergaderingen.
3. Aanvullingen agenda:
Geen aanvullingen
4. Ingekomen post
Een mail van de vuurtoren waarin zij aangeven dat er ook twee ouders aangemeld worden
voor MR start.
5. Notulen goedkeuren 26 september 2018
De notulen zijn goedgekeurd. Marleen en Corina zetten deze op de website.
6. Actielijst
Corina en Marleen gaan (wederom) de notulen op de site zetten.
De andere punten zijn verwerkt en uitgevoerd.
Nieuw punt voor de actielijst:
 MR de Regenboog stuurt de GMR een mail over de notulen van 2018.
7. Update Regenboog
Dinsdag 16 oktober is er een gesprek geweest met de inspectie. Goed gevoel bij directie na
afloop. OP2: zicht op ontwikkeling moet in februari 2019 op voldoende staan. Die opdracht
hebben wij gekregen vanuit het ministerie. Wij zijn voor de tweede keer zeer zwak
beoordeeld. De inspecteur is dan verplicht de school te bespreken met de minister van
onderwijs. Deze heeft besloten dat OP2 eerder dan juni 2019 al voldoende moet zijn.
Als team wordt hier samen met de intern begeleider en directie hard aan gewerkt.
De inspecteur was blij te zien dat er al mooie stappen gezet worden.
Concept verslag van het voortgangsgesprek is vrij positief. Renata mailt deze ook nog
digitaal door.
8. Roadmap visie op onderwijs
22 november is er een visieavond voor de ouders. Vraag van Douwe of de MR nog wat kan
betekenen voor die avond.
Doel van de avond: We hebben een visie staan. Maar is dit nog de visie van de Regenboog?
Met het team is hier al een start ingemaakt, maar delen ouders dit ook?
Renata bespreekt woensdag met Judith de invulling van de avond en zal deze vraag
terugkoppelen naar de MR.
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9. Rookvrij schoolplein
Het is een beleidswijziging. De ouderraad (OR) gaat zich hier ook over buigen.
De MR wacht af tot er een beleid komt en zodra die er is zullen wij hem lezen en onze
instemming hierover geven.
11. Agendapunten besloten gedeelte
Geen punten
12. Agenda volgende keer,
* Actielijst doorlopen
* Update Regenboog
* Visie vorming
13. Rondvraag
Douwe vraagt of het klopt dat er plannen zijn om de Chromebook ook uit te breiden naar de
lagere groepen in het nieuwe schooljaar. Renata geeft aan dat dit wel het plan is, maar pas
na een goede evaluatie van dit schooljaar.
Douwe geeft ook aan dat er een foto gemaakt moet worden van de huidige MR voor op de
website.
14. Volgende keer
Datum: 14 januari 2019
Tijd: 19.00 uur.
Locatie: de Regenboog
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