Medezeggenschapsraad CBS De Regenboog
Agenda 10-06-2021
Aanvang: 19.45 uur
1. Welkom. Opening door Ben “afscheid voor school”
2. Agendering
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- Reactie Wim van Liempt
- mail mr-en
Er is een mail uitgegegaan namens de mr-en waarin reactie wordt gevraagd. Echter is daar nog onvoldoende
op geantwoord en worden reactie verzameld en doorgezet in een gezamenlijke brief.
4. Notulen
a. inhoudelijk: aangenomen
b. actielijst: zie agenda
5.. Mededelingen uit de directie
Geen andere dan opgenomen in volgende agendapunten.

6. Formatie
stand van zaken
De school is gaan groeien. Door de groei zijn we de keine scholen sunsidie kwijt geraakt en dat
heeft invloed op de budgetten. We zullen van 6 naar 7 groepen gaan. We willen ons ingezette
systeem doorzetten, dus deels losse groep en deels combi. De NPO gelden komen hierbij en
maken het plaatje dan rond. Er is vrijwel overal helderheid, maar op een punt nog niet. Er zijn
mensen gevonden en gesprekken gevoerd. Echter waren niet bij al deze gesprekken mr leden. Dit
is door geboden snelheid gekomen en niet gevraagd. In het vervolg zal dit ook bij deze gesprekken
zo zijn. Er zijn 6 of 7 personen op gesprek geweest. Zie bijlage die via de mail is gekomen.
7. Budgetten
We zitten met het plaatje zoals we willen iets boven budget, dat wordt toegestaan. Wellicht komen
er nog gelden vrij.
8. Continurooster

stand van zaken n.a.v. enquête
Het continurooster gaat waarschijnlijk door. Een grote meerderheid van de ouders is voor. Dit is
ook bij het personeel het geval.Nu volgt er een definitieve berekening van de kosten. Als deze
goed bevonden wordt dan wordt het continurooster definitief. Er liggen nog vragen bij Kivido en
ook de vraag of hun hier in gaan deelnemen.
9. Protocollen zoals: veiligheidsplan, waaronder anti-pest en gedragsprotocol
Deze komen later aan bod en schuiven we naar de volgende volledige vergadering.
Rondvraag
Mag de schoolreis doorgaan? ja dat mag, met maatregelen en we geven ouders die dat willen een zelftest.

