
Medezeggenschapsraad CBS De Regenboog
Agenda 17-2-2022
Aanvang: 19.45 uur

1. Welkom.
Opening door Ben “Voor een knipoog elke dag”, www.knipoog.nu

2. Agendering

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Vraag mbt continurooster, komen we later op terug.

4. Notulen

a. inhoudelijk: aangenomen

b. actielijst: zie agenda : Het doortoetsen van leerlingen wordt besproken en zal
concreter worden gecommuniceerd.

5.. Mededelingen uit de directie

● Begroting kalenderjaar 2022
Het is een doorlopend verhaal, wat ingewikkeld is. Mariette legt alles vast zodat er
duidelijk houvast is, ook in gesprekken met bestuur. We willen nog diverse zaken
doen van de NPO gelden, maar daar is nu nog geen toestemming voor. Er zal we
een weerbaarheidstraining komen voor groep 4,5, 6. Zij hebben veel last van de
corona perikelen. Mogelijk is dat oorzaak van meer kinderen bij SMW. Het valt op,
maar ook bij  meer scholen. Hoe die invulling is, is nog niet bekend. Verder zijn er
nog geen toezeggingen. Vanuit schoolkracht is er nu nog geen potje.

Formatie: Een groepsindeling maken met 7 groepen gaat nog een flinke puzzel
worden. Er komen waarschijnlijk 4 groepen los en de rest in combi. Dit heeft met
leerlingaantallen te maken. Het wordt lastig mede door de dagen die mensen willen
werken. Mogelijk komen er dagen wissels. Hoe in te vullen? Er komt een 3e
kleuterleerkracht bij. Na de voorjaarsvakantie gaat AnneFloor de groep start klaar
maken op dinsdag en vrijdag Vanaf 1 april de hele week. Melissa (nu van Kivido)
komt naar ons. Jet zal in 5/ 6 de taken van Anne Floor overnemen. Dit gaat mogelijk
andere dagen in groep 7 betekenen..

6.  toetsing Cito M algemeen beeld
Alle toetsen zijn afgenomen. Schoolbeeld moet nog gemaakt worden. Wel al besproken met



ib. Er komen actiepunten uit. Individueel zien we soms opvallende scores. We zien soms nu
gaten ontstaan of opvallen die we eerder nog niet zo zagen. Gaan we actie op zetten.
Adviesgesprekken geweest. We hebben kansrijk advies gegeven.
Snappet- Er was gevraagd wat komt er op het rapport. Nu blijkt er in groep 4 een snappet
score en een cijfer te zijn. Dit klopt niet. Het matcht Er komt een werkgroep-rapport. Mariette
zal contact opnemen met ouders ivm snappet in groep 4.

7. - Enquête ouders overblijf
Moeten we dit doen. Timing is nu misschien niet handig. Mogelijke pas aan het einde doen.
Heroverwegen einde schooljaar. Gaan er nu niks aan aanpassen.

8.   Kleutergroep uitbreiding - al besproken bij formatie en begroting

9.   Peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal zal per 1 september waarschijnlijk van Kivido worden. Stefanie heeft een
beeld gegeven dat wij dit graag willen. Kivido zal dan overnemen. Hopelijk kunnen we dan
ook tijden beter afstemmen. Hopen op een efficiëntere inzet en uitwisseling. Dit is allemaal
niet definitief vastgelegd.

10.  BSO
Er komt steeds meer aanwas. Werken met Ieke en Melissa gaat goed. Maandag en dinsdag
lopen goed. Donderdag nog niet zo. Maar er is zicht op meer. Dat is positief.

Rondvraag

Gymleerkracht: Er is geen gymleerkracht meer. Hij had een arbeidsconflict met Kivido. Hij is
ontslagen. Niks met kinderen te maken. Nu geen gymleerkracht meer mogelijk. In 3/ 4 is dat
een probleem, want daar is de leerkracht niet bevoegd. In 7/ 8 geeft Ben de gymlessen. In 5/
6 mogen Ineke en Arianne het ook geven. De vraag is nu hoe verder? De vraag ligt bij
Kivido we willen graag weer een leerkracht hebben.

25 februari Juffen en meesterdag


