
Notulen MR vergadering CBS de Regenboog

Datum: 30-08-2022
Aanwezig: Erna, Matthew, Marco, Debbie en Naomi

1. afspraken website:
We spreken af dat de notulen na goedkeuring door de MR leden op de website
geplaatst wordt. Agendapunten bij de agenda in de Waardapp en notulen worden
geplaatst op de openbare website van de school. Debbie plaatst de agendapunten
op de Waardapp en Naomi zet de notulen op de website.

2. Marco wordt de nieuwe secretaris schooljaar 2022-2023

3. Geen bijzondere mededelingen vanuit de ouders: Schooljaar is gestart!
Klassenouders krijgen vanuit school informatie over de bedoeling van de klassenapp.
Dit om het doel van deze app voor iedereen helder te maken. Klassenouders kunnen
deze delen in de app.

Vanuit de school: Goed gestart met alle vacatures opgevuld. Er is nog 1 vacature
onderwijsassistente op te vullen. We zijn gestart met 4 nieuwe teamleden. We zijn al
goed gewend aan elkaar en we missen ook onze meester Kees.
Ongeluk in Nieuw-Beijerland is binnen de groepen met elkaar besproken. We
hebben met elkaar gebeden en de vlag hangt  1 week halfstok.

4. Jaarverslag MR 2021-2022
Vastgesteld en goedgekeurd

5. vaststellen werkplan 2022-2023
- vaststellen secretaris in werkplan
- Begroting gelden MR: we gaan investeren in een basiscursus MR voor

nieuwe leden en opfris voor de overige leden.
- Actiepunt Debbie: navraag instemmingsrecht ouders (SWVB)

6. Bijwerken website: nieuwe leden, voorstel stukjes en foto van ons allen.
- Marco en Naomi schrijven een stukje op de website (Naomi zet dit op de

website)
- Foto is gemaakt en wordt door Naomi op de site geplaatst.

7. Schoolgids
- wijzigingen aangepast en akkoord. Schoolgids wordt opnieuw geplaatst op de

website.

8. Rondvraag
- geen vragen

9. Vergaderdata afspreken
- 11 oktober 2022



- 13 december 2022
- 16 februari 2023
- 18 april 2023
- 25 mei 2023
- 29 juni 2023

10. Sluiting


