
 
 
MR-vergadering De Regenboog 

Datum: 15-9-2020 
Tijd: 19.30 -21.00 uur 

 
Voorzitter: Kees Vleeming en Eline Rasenberg 
Notulist: Kees Vleeming 
 
Deelnemers:  
Eline Rasenberg (PG), Danique Overes (PG), Joost Brussee (OG), Kees Vleeming (OG) & Toyah Vogels 
(namens bestuur). 
 
Notulen  
 
 

1 Opening en mededelingen 
Danique schuift deze keer nog aan namens het team van de school in de plaats van Nicolette. 
Het ligt in de lijn verwachting dat Nicolette vanaf de volgende vergadering weer aan zal 
sluiten. Ze zal dan ook het voorzitterschap weer op zich nemen.  
Toyah informeert de MR dat er jaarlijks 400 EUR begroot is voor kosten die de MR maakt. 

2 Jaarverslag MR vorig schooljaar 
Patrick past nog een paar kleine punten aan in het jaarverslag en stuurt ze door naar Niels 
Boersma om te plaatsen op de website.  

3 Ingekomen stukken, berichten 
Kees en Joost hebben bevestiging gekregen dat ze de cursus MR van MeerPrimair zullen 
volgen. Kees informeert nog even bij MeerPrimair of hier kosten aan zijn verbonden.  

4 Taakverdeling 2020/2021  
Voorzitter: Nicolette  
Penningsmeester: Joost 
Notulist: Kees 
MR-post-beheer: Eline 

5 Notulen vorige vergadering  
De notulen van de vergadering staan gepubliceerd op de website. 
Openstaande punten:  

- Patrick zal ons informeren over ouderpanels uit het verleden, dit punt staat nog open. 
Eline neemt contact met hem op. 

 

6 Jaarplanning/Vergaderschema 2020-2021 
- 15 september 2020 19.30u 
- 17 november 2020 17.30u 
- 19 januari 2021 17.30u 
- 9 maart 2021 17.30u 
- 11 mei 2021 17.30u 
- 22 juni 2021 17.30u 

7 Overige punten vanuit de directie/het bestuur 
- De aanmeldingen lopen na de stilte in de coronatijd weer op.  
- De schoolgids wordt komende donderdag 17 september op de website geplaatst.  



8 Protocol bij ziekte leerkracht 
De huidige toestand met het coronavirus en de lange wachttijden voor het testen en wachten 
op de uitslag, hebben er voor gezorgd dat in de week van 7 september twee keer een klas 
geen leerkracht had en dus thuis is gebleven. Aangezien het er naar uit ziet dat deze situatie 
vaker zal voorkomen, hebben we uitgebreid gesproken over het Vervangingsprotocol. Het 
naar huis sturen van een klas wordt alleen gedaan in uiterste noodgevallen wanneer er geen 
enkele vorm van vervanging goed realiseerbaar is. De communicatie rond dit proces moet 
helder zijn en vanuit de directie worden verstuurd. Per situatie wordt bekeken welke situatie 
uit het protocol het best past.  

9 Corona maatregelen 
Het schooljaar 2020-2021 is gestart. Ook in dit jaar zijn er veel corona-maatregelen van kracht.  
Onlangs is aangekondigd dat op het plein lijnen komen waar de ouders van de kleuters mogen 
staan als ze wachten op het ophalen van hun kind. Deze lijnen waren niet sterk genoeg en 
lieten snel los. Toch weten de ouders nu het schoolplein te vinden en is de druk bij het hek 
minder groot. Dit maakt het makkelijker de 1,5-meter regel in acht te nemen. 
 
Kees brengt in dat de zichtbaarheid van de bovenbouwleerkrachten op dit moment minimaal 
is. De leerkrachten blijven altijd in de school, de ouders blijven altijd buiten. Elkaar even kort 
spreken zonder e-mail, PARRO of telefoon is dan dus niet mogelijk. Binnen het team gaat op 
korte termijn gezocht worden naar mogelijkheden dit te verbeteren.  
 
De informatieavonden zijn niet doorgegaan dit schooljaar en vervangen door het versturen 
van een A4-tje. Het versturen van deze A4-tjes is niet in alle goed gegaan. Dit wordt z.s.m. 
recht gezet. Daarnaast wordt er gekeken of er wat later in het jaar toch nog iets mogelijk is om 
de ouders en leerkrachten van de klassen een contact-informatie-moment te creëren. Dit zal 
dan eventueel digitaal kunnen.  

10 Vanuit de GMR  
Onze MR krijgt weinig tot geen informatie uit de GMR. Toyah vraagt in het directieberaad hoe 
het zit met de GMR en de communicatie naar de MR’en van MeerPrimair.  

11 Vanuit de OR 
De OR is bezig met de aanpassing van geplande activiteiten i.v.m. Corona.  

12 Rondvraag & sluiting agenda  
- Een van de data van studiedagen klopt niet met de dag. Er staat woensdag 17 juni 

2021 en die dag bestaat niet in 2021. Toyah gaat kijken hoe dit zit en hierover 
communiceren met de ouders.  

- Op de volgende vergadering moet – als Nicolette er weer is – het jaarplan worden 
besproken.  

 
Om 20.38u sluiten we de vergadering.  

 


