
Medezeggenschapsraad CBS De Regenboog
Agenda 21-4-2022
Aanvang: 19.45 uur

1. Welkom.
Opening door Tineke "Het puzzelstuk"

2. Agendering

3. Ingekomen stukken en mededelingen
geen

4. Notulen

a. inhoudelijk: aangenomen

b. actielijst: geen punten, alles staat in agenda

5.. Mededelingen uit de directie
RI& eindrapport

Analyse: weinig grote actiepunten. Veelal hebben te maken met de staat van het gebouw.
Een aantal punten worden dit schooljaar opgepakt zoals nieuwe zonwering en digiborden,
nieuwe bureaustoelen voor administratief personeel, schoonmaakprotocol. Een aantal
punten worden niet opgepakt (kolfruimte, lawaaihinder, etc) en sommige helaas later zoals
ventilatie, snoeren, stoffering pas bij groot onderhoud.

● Begroting kalenderjaar 2022
Voorziening groot onderhoud: De dotatie voorziening groot onderhoud is voor
kalenderjaar 2022 aangepast op basis van een nieuwe berekening gebaseerd op de
componentenmethode. De dotatie voorziening groot onderhoud is voor kalenderjaar 2022
aangepast op basis van een nieuwe berekening gebaseerd op de componentenmethode. In
budget is rekening gehouden met een dotatie van 22K, maar dit moet 35K zijn. Waardoor er
een extra dotatie aan de voorziening moet worden gedaan van 13K. -> we maken dus in dit
boekjaar 2022 nog een extra verlies van 13K.

● Zie memo van ons bestuur en gemeente Hoeksche Waard mbt de ventilatie. Het geld
bestemd voor groot onderhoud aan de school wordt besteed aan ventilatie. Dus ons groot
onderhoud wordt verder uitgesteld naar minimaal 2024 (maar ik denk dat 2025 meer
realistisch is).



Budget kalenderjaar 2023
De (concept)formatie voor schooljaar 2022-2023 is doorgerekend door financiën. Op dit
moment hebben we 30K te kort. Dit is inclusief ALLE potjes zoals NPO, werkdruk, passend
onderwijs.
Inmiddels 2 keer op gesprek geweest bij PZ en Financiën. Zij houden vast aan 6 groepen,
en ik hou vast aan 7 ivm de leerlingaantallen. Inmiddels is de (interim)bestuursvoorzitter erbij
betrokken. Voorzitter is er mee eens dat we op de goede weg zitten en ziet investering
zitten.
Budget kalenderjaar 2022

Loopt goed. We moesten 17K aan kosten goedmaken. Dat loopt op schema doordat
bijvoorbeeld de gymleerkracht is uitgevallen vanaf januari 2022. Vanaf mei 2022 hoop ik dat
Regiekracht een gymleerkracht kan leveren. Daarnaast zijn de personeelskosten iets te
hoog ingeschat en de Rijksbijdragen is te laag. We krijgen iets meer vanuit het Rijk, omdat
de telling per 1 februari op 150 leerlingen uitkwam ipv de geplande 148.

Formatie:

De formatie is besproken. We gaan nog altijd uit dat 7 groepen gaat lukken. Mogelijk een
vacature.  We krijgen na de meivakantie een nieuwe gymleerkracht.

6. Vragenlijsten ouders/kinderen veiligheid en tevredenheid

De uitslag van overwegend groen dus positief. Wel komt weer het onderdeel pesten naar
voren. Ook wordt aangegeven dat ouders meer willen horen over ontwikkelingen die gaande
zijn. We gaan kijken hoe we dit kunnen doen.

Peuterspeelzaal

● Contract opgezegd per 1 september
● Kivido wil er per 1 september een peuterspeelzaal vestigen.
● Hoeksche School wil de peuterspeelzaal verplaatsen naar De Eendragt

. Diverse activiteiten

● Trendanalyse van de Cito-midden toetsen.De bijalges zijn besproken. De resultaten
zien er goed uit. Er zijn punten van aandacht. Daar gaan we mee aan de slag. Er is
een analyse gedaan. Stappen worde gezet.

● Studiedag - werken aan professioneel didactische vaardigheden met Marald Mens;
inclusief lesbezoek met feedback.

● LEF-werk : de weektaak heet nu lefwerk en is vanaf groep 3. Stemmen we af op wat
kind kan en moet doen. Er zijn moet en mag taken. De invulling is divers en verschilt
per groep en per week.

● Close-reading : we gaan naast de methode ook meer gebruik maken van close
reading. Hierbij behandel je een tekst op meerdere manier en krijg je meer diepgang
in de teksten.



● Nieuwe zaakvakmethode: we hebben 3 methodes op proef en gaan daaruit kiezen,
waarschijnlijk sowieso een geïntegreerde methode.

● Nieuwe verkeersmethode: we gaan kijken naar een nieuwe verkeersmethode. De
huidige is aan een up date toe. We hebben er 2 op proef.

● Nieuw gezin (uit Eritrea) vanuit de Taalklas in Oud-Beijerland (groep 5 en 6 na de
meivakantie en groep 4 na de zomervakantie)

● Aantal leerlingen per 1 oktober 2022 -> 157; vermoedelijk rond 1 januari zitten we op
60 kleuters. Daarna waarschijnlijk splitsen.

Rondvraag

Paasviering: jammer dat ouders er niet bij konden zijn. Sfeer was leuk. Wellicht is er volgende keer
wel iets mogelijk.

Is er een protocol voor nieuwe leerling (1e dag), ja dat is er wordt naar gekeken ook of dit bij iedereen
goed is aangekomen en klopt.


