
 
 
Notulen MR-vergadering De Regenboog op locatie 

Datum: 22 - 06 - 2021 
Tijd: 17.30 - 19.00 uur 

 
Voorzitter: Nicolette 
Notulist: Joost 
 
Deelnemers:  
Eline Rasenberg (PG), Nicolette Boers (PG), Kees Vleeming (OG) & Joost Brussee (OG)  
 
Agenda besloten gedeelte (17.30 - 18.30 uur): 

Punt Onderwerp Activiteit 

1 Opening en mededelingen 
Nicolette opent om 17:32 uur de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 

 

2 Ingekomen stukken, berichten 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3 Notulen vorige vergadering  
De notulen zijn vastgesteld en geplaatst op de website. 

Vaststelling 

4 Ambitiegesprek begin schooljaar 
Nicolette en Kees hebben een afspraak met zowel de GMR, als van meerdere 
Meer Primair scholen de MR, gehad. Er is een vraag vanuit de GMR gekomen 
om binnen elke MR een ambitiegesprek te hebben aan het begin van het 
nieuwe schooljaar. Het verzoek is hier dan terugkoppeling op te geven aan de 
GMR in een volgende sessie. We stellen vast als eerste prioriteit te hebben de 
MR voor de Regenboog op de kaart te zetten aankomend jaar. 

Ter informatie 

6 Formatieplan 
De formatie verliep moeizaam door de uitstroom van leerkrachten maar is 
inmiddels afgerond. Nicolette geeft aan dat het voorlopige plan rond is. Kees 
geeft aan dat er onder ouders onrust is rondom het verlate uitsturen van het 
formatie plan. We vragen Toyah hoe de Prismaklas wordt ingevuld gezien dit 
in het huidige plan niet past. 
Kees heeft wijzigingen voorgesteld op de conceptbrief van Toyah, die nemen 
we door ter voorbereiding op het gedeelte van de agenda waar Toyah bij is. 

Bespreken 

7 Jaarplan aankomend schooljaar 
Hebben we nog niet ontvangen, volgt tijdens het open gedeelte met Toyah. 

Bespreken 

8 MR cursus 2021-2022 
We hebben een aantal opties ontvangen vanuit Nicolette voor een MR cursus 
in 2021-2022. Één optie heeft de voorkeur, om met de hele MR de basis te 
volgen. Nicolette stuurt een e-mail naar Carla (secretariaat Meer Primair) om 
te vragen wat de mogelijkheden zijn. 

Bespreken 

 
  



9 Ouders in de school volgend schooljaar 
Toyah heeft de MR de vorige vergadering gevraagd na te denken over hoe om 
te gaan met ouders in de school zodra de Corona beperkingen zijn opgegeven. 
Eline geeft aan dat kleuters veel zelfstandiger zijn in het jassen/tassen 
ophangen doordat ouders niet meer in de school komen. Nicolette geeft ook 
aan dat kinderen veel minder moeite hebben met het afscheid nemen van 
kinderen. Het is onze wens om wel weer ouders in de school te krijgen, 
mogelijk wel minder dagen en niet meer in de klas zelf bij de kleuters.  

Bespreken 

 
 
Agenda open gedeelte (18.30 – 19.00 uur): Hierbij is Toyah Vogels aanwezig namens het bestuur. 

Punt Onderwerp Activiteit 

1 Opening en mededelingen 
Nicolette opent om 18:38 uur het open gedeelte van de vergadering en heet 
Toyah welkom. 

 

2 Vragen en of opmerking aan Toyah n.a.v. agendapunten van het besloten 
gedeelte 
We stellen bij ‘ouders in de school’ voor om: 
Één of 2-wekelijks een inloopmoment voor de les te hebben. In het team 
wordt afgestemd wat doen leerkrachten op dat moment en hoe wordt het 
ingevuld. Kees geeft de suggestie om alvast ouders te voor-informeren over 
het plan om ouders weer welkom te eten zodra dit mogelijk is. 

Bespreken 

3 Formatieplan 
We hebben het formatieplan doorgenomen, de brief gaat er vanavond uit. 

Instemmen 

4 Schoolgids 
Op vrijdag 25 juni worden de laatste punten van de schoolgids afgerond. De 
Oudergeleding kijkt daarin mee en stemt in met de schoolgids 2021-2022. 

Instemmen 

5 Rondvraag & sluiting agenda 
Toyah heeft een brief uitgereikt voor de toekenning van het NPO budget. Hier 
is uitgebreid toelichting op gegeven. De toelichting en brief zijn zeer 
uitgebreid. We danken Toyah voor de uitwerking en stemmen in met het plan. 
Kees geeft aan dat het aansluiten bij de coöperatie sivon voor IT handig kan 
zijn, Toyah gaat hier naar kijken. 
Daarnaast geeft Kees aan dat de overheid heeft aangekondigd dat Google niet 
meer gebruikt kan worden op korte termijn. Toyah houd dit in de gaten en 
schakelt met Meer Primair waar nodig. 
Om 19:45 sluiten we de vergadering 

Bespreken/ 
Instemmen 

 
 


