
Medezeggenschapsraad CBS De Regenboog
Agenda 22-04-2021
Aanvang: 19.45 uur

1. Welkom. Opening door Carolijn  Gedicht “Bijzonder”van lente zoet

2. Agendering

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notulen

a. inhoudelijk:  SOP kom in nieuw format

Klacht die er lag ontvankelijk verklaart. Als ongegrond
aangegeven.

b. actielijst:

5.. Mededelingen uit de directie : er stapt mogelijk een leerling over naar een andere
school.

6. Formatie : het beeld is wat positiever. Wij hebben geen overformatie, maar
waar komt dan toch het negatieve saldo vandaan.
Groepen en mogelijk indeling zie overzicht. Verdeling kleuters nog beter invullen.
Groep 1 en 2. 1 en 2 niet apart van elkaar. We mogen 6 groepen 6,23 fte. Mede
door BAPO is dat meer. Elke groep 3 dagen enkel en 2 in combi.
Budgetten zijn bij.
Mogelijk vacature 1 FTE. Anne Floor ook bij 5/ 6. Nu zoals bij de kleuters mag
niet. 1 dag RT of splitsen. Zo is er altijd achterwacht.Chiela blijft in 7 tot einde
schooljaar. Op maandag en dinsdag en mogelijk nog dag meer.

7. Budgetten

We kijken weer naar de muzieklessen. Die gaan waarschijnlijk door. Ook kijken
we naar een gymdocent. De schoonmaak kosten zijn erg hoog, wordt naar



gekeken. Zeker gezien de kwaliteit. Na de meivakantie komt er pas info naar
ouders.

8. Continurooster
Zie het document. Ouders zijn voor en leerkrachten ook. Dus gaan we continue
draaien.De uitwerking in details volgt nog.Kivido komt ook bij ons en plaatsen
een keukentje op lesplein. Zij komen in nieuwe schooljaar

9. Kivido die gaan komen en gaan een bso op starten op het lesplein.

10.Trendanalyse; onderwijsontwikkelingen regulier en als gevolg van achterstand
Nog niet helemaal afgerond nu. Hij ziet er netjes uit. We kijken nog naar invulling
en extra inzet vanuit nationaal onderwijsprogramma. Punten pakken we op.
Groep 8 lijkt oke. We gaan het zien, advies lijkt zelf iets hoger uit te pakken.

11. Protocollen zoals: veiligheidsplan, waaronder anti-pest en gedragsprotocol
Komen nog. We kijken mee bij andere scholen. We gooien daar ons eigen sausje
over. Er worden WMK lijsten ingevuld en die gaan we bespreken.

12. Schoolactiviteiten: kamp, schoolreis, laatste schooldag, Rob's feest, etc
Koningspelen gaan door met Willem van Oranje bij ZBVH.
Rob zijn afscheid is 9 juli. Groep 8 ivm eigen activiteit door neit bij.

Rondvraag

8 juni vergadering wordt 10 juni


