Verslag van de MR-vergadering van CBS De Regenboog Zuid-Beijerland,
gehouden op dinsdag 29 oktober 2019

1.

Welkom en opening

2.

Agendering

3.

Welkom nieuw MR-lid

4.

Ingekomen stukken en mededelingen
− Kascontrole Ouderraad, goed bevonden door de MR.
− Op 26 november komt de Inspectie op school.

5.

Notulen 20-06-2019

a. Inhoudelijk

b. Actielijst: Het taakbeleid moet nog worden goedgekeurd door de personeelsgeleding van de MR.

Naar aanleiding van het taakbeleid waren er vragen over de communicatie m.b.t. de formatie. Voor dit jaar
was er tot op het laatste moment geen duidelijkheid. Ook dan goed communiceren naar ouders dat we bezig
zijn met de formatie.

c. Mededelingen uit de directie: In verband met de groeiende groep 1 wordt met Rose Notenboom, directeur
PZ, opnieuw gekeken naar de formatie. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat er duidelijkheid is.
6.

Jaarverslag 2018-2019
Er wordt een toelichting gegeven op wat we in het afgelopen schooljaar hebben gedaan in de groepen, maar
ook op het gebied van scholing van het team m.b.t. Stichting leerKracht.
We gaan starten met kleuter-/peuterochtenden.
In het schoolplan staat dat we een IKC (Integraal Kind Centrum) willen worden. Dit is een doelstelling van
CSG De Waard uit het Strategisch Beleidsplan. Er volgt een discussie over wat het inhoudt en of het kan op
onze school. Er zijn geen plannen om dit op korte termijn te gaan realiseren.
Taakbeleid: wordt nog aangevuld met de uren voor Bouw en ICT-scholing.

7.

Jaarplan 2019-2020
De leerkrachten van groep 1 en 2 volgen scholing over de visie in de kleutergroepen.
De nieuwe methode voor rekenen wordt geëvalueerd.

8.

Wijzigingen SOP
Er zijn wat inhoudelijke wijzigingen. Ook moet worden aangegeven wat te doen met een zorgleerling die uitvalt.
Het SOP wordt toegevoegd aan het kennismakingspakket voor nieuwe ouders, evenals een verwijzing naar onze
schoolgids op de website.

9.

Stand van zaken
De volgende onderdelen worden besproken:
●
Zorg-/leerlingbeleid
●
Financiën en strategie
●
GMR
●
Onderwijskundige zaken
●
Deelname projectgroep onderzoeken leren ‘Lokaal van de toekomst’
●
Personeel
●
Communicatie/ouderbetrokkenheid, waaronder de aanmelding van nieuwe leerlingen en het contact met
peuterspeelzaal en kinderdagverblijven.

10.

Rondvraag
Wat gebeurt er met de opbrengst vanuit het overblijven? Na aftrek van de onkosten komt het restant ten goede
aan de kinderen (speelmaterialen, schoolplein enz.).

Volgende vergadering: 14-01-2020

