
 
 
Notulen MR-vergadering De Regenboog, externe locatie 

Datum: 21-9-2021 
Tijd: 19.13 - 20.13 uur 

 
Personeels-geleding:   Eline Rasenberg, Nicolette Boers 
Ouder-geleding:  Kees Vleeming, Joost Brussee 
Directie, namens bestuur: Toyah Vogels 
 
Voorzitter: Kees Vleeming 
Notulist: Joost Brussee 
 

Punt Onderwerp Activiteit 

1 Opening en mededelingen 
Kees opent de vergadering.  

Ter informatie 

2 Jaarverslag MR schooljaar 2020-2021 
We bespreken dat het jaarverslag gemaakt en gepubliceerd moet worden, 
Nicolette stuurt deze door waarna Kees en Joost een voorstel maken. 

Kees en Joost 
schrijven 
voorstel 
jaarverslag.  

3 Ingekomen stukken, berichten 
- Start cursus MR 
We hebben de eerste avond van de cursus gehad en staan hier kort bij stil. 
Het is goed om de cursus als volledige MR te volgen. We bespreken dat het 
goed is om aan te sluiten op het advies om een gedeelte met en zonder het 
bestuur te vergaderen. 11 oktober is de tweede cursusavond. 
Ter voorbereiding op de 2e cursusavond maken we een SWOT, Kees stuurt 
een google docs document om allen in te vullen. 

Kees stuurt 
SWOT-analyse 
rond in Google 
Docs.  

4 Taakverdeling 2021/2022  
Voorzitter: Kees  
Penningsmeester: Nicolette 
Borgen opvolging en bijhouden jaarplan: Nicolette 
Notulist: Joost 
MR-post-beheer: Eline 
Bovenstaande taakverdeling is vastgesteld. We bespreken dat Eline de OR 
begroting en het jaarplan opvraagt om dit te kunnen opvolgen. 

Vaststellen 

5 Notulen vorige vergadering  
De notulen zijn akkoord en geplaatst op de website. 

Vaststellen 

6 Voorstel: Jaarplanning/Vergaderschema 2021-2022:  
- 21 september 2021 17.45u (locatie elders) 
- 30 november 2021 18.30u 
- 25 januari 2022 18.30u 
- 8 maart 2022 18.30u 
- 17 mei 2022 18.30u 
- 21 juni 2022 18.30u 

Het voorstel voor de jaarplanning is aangepast en vastgelegd naar een 
starttijd van 18.30u 

 

7 Jaarplan MR 2021-2022: vaststellen 
We stellen vast dat Nicolette een concept jaarplan opstelt en toestuurt.   

Nicolette 
werkt jaarplan 
bij 



 
8 Overige punten vanuit de directie/het bestuur: 

- terugkoppeling open sollicitatie 
Per 01-01-2022 start er een nieuwe leerkracht, informatie hierover volgt 
via de Infoboog. 
- jaarplan 2021-2022  
Toyah heeft het jaarplan vooraf toegestuurd. We nemen deze door en 
halen een aantal elementen uit het jaarplan om gedurende het schooljaar 
te bespreken met elkaar. De volgende punten nemen we op: 
- Update over de samenwerking met De Zandloper, eerstvolgende 
vergadering. 
- Update over een mogelijke nieuwe lesmethode (genaamd: Wat een 
verhaal!) voor bijbelonderwijs, 25-januari 
- Update over het Techlab en de inrichting, 23-november en 08-maart. 
- Update over de methode voor Sociaal-Emotionele ontwikkeling , 17-mei. 
- Nationaal Plan Onderwijs. Het NPO is gepland en loopt, we bespreken dat 
Toyah de voortgang blijft volgen en hier updates over geeft. 
- Voorbespreking OR 

 

9 De MR meer zichtbaar laten zijn 
We bespreken dat we de agenda (na controle bij de MR cursus op de 
gebruikelijkheid hiervan) vooraf op de website plaatsen waar momenteel 
ook de notulen staan. In de eerstvolgende Infoboog (d.d. 24-09-2021 
stellen we onszelf voor en geven we kort aan wat we doen. 

Kees schrijft 
stukje voor 
Infoboog en 
levert aan bij 
Toyah.  

10 Coronamaatregelen 
Met het voornemen de 1,5m maatregel te laten vervangen, ontstaat er 
mogelijk meer ruimte om ouders op school toe te laten. We verwachten 
hierover richtlijnen vanuit MeerPrimair. 

Ter informatie 

11 Vanuit de GMR  
Geen nieuwe informatie. 

Ter informatie 

11 Vanuit de OR 
De OR is druk bezig met Sint en aan het evalueren hoe het pleinfeest valt 
t.o.v. een traditioneel schoolreisje. Het pleinfeest is door veel leerlingen als 
een groot succes ervaren afgelopen jaar en is daarmee een beter 
alternatief dan een schoolreisje. 

Ter informatie 

12 Rondvraag & sluiting agenda   
Er zijn geen punten voor de rondvraag 

Ter informatie. 

 


