
Medezeggenschapsraad CBS De Regenboog
Agenda 25-10-2021
Aanvang: 19.45 uur

1. Welkom.
Opening door Femke gedicht van Lente Zoet “Mag ik leiden”
Tineke van harte welkom in de mr, Wilma neemt na vele jaren afscheid van de mr. Dank voor alle
inzet.

2. Agendering

3. Ingekomen stukken en mededelingen
- kascontrole or en overblijf zijn geweest en goed bevonden
Risico inventarisatie is geweest. Personeel is akkoord hiermee.

4. Notulen

a. inhoudelijk: aangenomen

b. actielijst: zie agenda

5.. Mededelingen uit de directie

Voortgang bezetting bestuur CSG De Waard. Er is een 3e interim bestuurder. Hij blijft tot juli 2022 om te
zorgen voor stabiliteit. Rose is nog altijd niet terug, zij doet re integratie elders dan bestuurskantoor. Marcella
is weg op het kantoor. Voor de financiën is er iemand van buitenaf gekomen. Mogelijk komt er als alles weer
op orde is en er nieuwe mensen zijn weer wat rust. Mariska is ook weg als directeur onderwijs en zit nu bij
de inspectie. Yvonne van der Beek neemt haar taken over.

Begroting
We krijgen steeds meer kinderen, maar krijgen daar nog geen geld voor. We lopen steeds achter, dus we
geven meer kinderen les dan we vergoed krijgen. Dat betekend ook dat de formatie daarop niet is af te
stemmen. Op 1 oktober zijn er 143 leerlingen op school en we groeien door naar mogelijk 155. Dat zou 7
groepen moeten zijn, er zijn namelijk 62 kleuters. Wat is er dan mogelijk, we willen graag instroomgroep
idee, maar kan financieel lastig worden. We lijken er op achteruit te gaan volgend jaar.  Het is nu soms niet
duidelijk hoe gelden lopen en wat er is. Er is structureel te weinig geld en dat maakt het erg moeilijk.

Jaarplan/rapportage
Dit volgt nog. Er is ook gesproken over het rapport in november. We zijn daar nog niet over uit.



6. overblijfreglement
Dit is goedgekeurd door de mr.

7.SOP
De veranderingen zien er goed uit. Geen opmerkingen hierover meer. Akkoord.

8. Taakbeleid
De personeelsgeleding heeft ingestemd met het taakbeleid zoals afgesproken in oktober 2021.

9. Protocollen zoals: veiligheidsplan, waaronder anti-pest en gedragsprotocol
Het pestprotocol is besproken.  Koppel terug binnen een week. Geef aan ouders ook aan de er iets
is gebeurd, maak de melding van pestgedrag. Er komt waarschijnlijk rots en watertraining voor
groep 4,5 en 6. Wordt nog besproken pas in 2022.

Rondvraag

9 december is de vergadering online.


