
Notulen MR vergadering CBS de Regenboog

Datum: 11-10-2022
Aanwezig: Erna, Matthew, Marco, Debbie en Naomi

1. Notule vorige vergadering:
a. De notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld en zullen worden

geplaatst op de website.

2. Mededeling vanuit ouders en school:
a. Ingekomen bericht betreft Covid. De Regenboog zal zich moeten houden aan

de regels van de overheid en de afspraken binnen CSG de Waard. Alles
betreft deze regels staat in “Draaiboek Covid”.

b. Juf Linda groep 1/2
i. Iedereen vindt het zeer spijtig dat Juf Linda het besluit heeft genomen

om de Regenboog te verlaten.
ii. Ingekomen bericht over het vertrek van Juf Linda betreft opzeggen

baan tijdens schooljaar en of dit na een schooljaar kan. Via de CAO is
de wettelijke opzegtermijn, hier kan de school verder niks aan
veranderen. Vacature is uitgevraagd en wordt op diverse websites
zoals CSG de Waard, Linkedin, vacaturebank etc geplaatst.

c. Opname voor de film onderweg naar de regio. Erna heeft het concept
ontvangen en heeft nog op en aanmerkingen welke aangepast moeten
worden voordat de film wordt uitgezonden op 30 oktober 2022 15:30 uur RTL
4.

3. Jaarplan 2022 – 2023
a. Jaarplan 2022 – 2023 besproken en akkoord bevonden. In 2023 komt er een

nieuw schoolplan tot 2027.

4. Beleidsplan burgerschap
a. Werkdocument Burgerschap in de Praktijk Regenboog besproken en

vastgesteld.

5. Draaiboek COVID
a. Het draaiboek betreft COVID maatregelen is besproken. De school is

gebonden aan de regels van de Overheid en van CSG de Waard. Het
draaiboek kan na een afspraak met Erna ingezien worden.

6. Jaarverslag en begroting OR
a. Het jaarverslag en de begroting van de OR zijn ontvangen en besproken. De

MR heeft een aantal vragen betreft het jaarverslag en deze zullen aan de OR
worden voorgelegd.



7. Voor bespreken klankbordbijeenkomst
a. Op 3 November is er klankbordbijeenkomst. Klassenouders kunnen 1 of 2

onderwerpen aandragen wat er leeft in de klas, vanuit deze punten zullen
punten worden gekozen welke tijdens de klankbordbijeenkomst worden
besproken.

8. Evaluatie basiscursus MR
a. Basiscursus was niet helemaal wat er vooraf verwacht werd. Instructrice ging

meer in op situaties op de aanwezige scholen waarbij de MR leden meer
hadden verwacht dat de rechten en plichten van de MR besproken zou
worden.

9. Punten die Marco wilde inbrengen bespreken.
a. Verkeersveiligheid.

i. Tijdens de schoolreis viel het op de verkeerssituatie rond school met
veel ouders en een bus niet veilig is omdat de straten rondom school
een stuk smaller zijn geworden. Er heeft overleg plaatsgevonden met
het Anker. De buschauffeurs schatten nu zelf in, waar het veiligst is
om te stoppen. De lange bussen stoppen bovenop de dijk of bij de
Tienvoet. De andere bussen stoppen nog wel voor de school.

b. Werkzaamheden en rol MR
i. Gedeelde drive voor alle MR leden waarop alle documenten staan

zodat iedereen binnen de MR dit kan terug lezen
ii. MR regelement is aanwezig en opgemaakt door CSG de Waard
iii. Aantal leden in de MR is wettelijk minimaal 4. Formatie MR is altijd 4

geweest maar bij volgende verkiezing zal er worden geprobeerd het
aantal MR leden naar 5 te brengen.

c. Ouderraad
i. Er is een verzoek gekomen om de agenda en verslag van de

Ouderraad te delen aangezien deze openbaar is. Er wordt contact
opgenomen met de Ouderraad om de vergaderingen bekend te
maken, dit zal per vergadering gebeuren. Indien er belangrijke punten
in de Ouderraad worden besproken zullen deze gedeeld worden.

d. Er is een vraag gekomen betreft kwaliteit onderwijs icm inspecties.
i. Inspecties school gaan allemaal via het bestuur van de Waard. School

krijgt thema onderzoeken en wanneer deze niet goed zijn wordt er
direct actie ondernomen. Directeur onderwijs en kwaliteit van CSG De
waard doet 2 jaarlijks school onderzoek betreft kwaliteit en er is geen
reden tot zorg.

10. Rondvraag
a. De vragen voor de rondvraag zijn besproken bij mededeling vanuit ouders en

school.

11. Sluiting


