
     Notulen MR-vergadering 04 april 2019 

 

Aanwezig: 
Oudergeleding MR: Ellen, Sergio en Laurien   
Teamleden MR:  Yvonne, Margo en Joke 
Voorzitter: Sergio     
Notulist : Joke  
Directie : Rob 
 
 

Agenda: 
1) Opening 

Sergio verwelkomt  Laurien als nieuw MR-lid. Laurien stelt zich voor.  
 

2) Notulen van de vorige MR-vergadering worden goedgekeurd. 

De ouderactiviteiten zijn vaak overdag. Voor sommige ouders is dat een lastig tijdstip.  
De opkomst bij ouderavonden met een thema is altijd heel laag. Daarom worden die niet 
meer georganiseerd. Informatiebijeenkomsten over bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs 
voor groep 7 en 8 worden wel ’s avonds georganiseerd omdat die ook goed worden bezocht. 
 

3) Vaststellen agenda:  

Punt: ‘ouders betrekken’, halen we naar voren.  
    

4) Directie mededelingen  

Rob geeft uitleg over het Schoolplan 2019-2022: 
Iedere 4 jaar schrijven we een schoolplan. Een schoolplan bestaat voor een groot deel uit 
een beschrijving van hoe wij ons onderwijs georganiseerd hebben. Wat ons betreft 
overbodig, omdat in onze schoolgids, op onze website en op de site “Scholenopdekaart’ al 
die informatie, met cijfers over onze resultaten, al staat.  
Het belangrijkste en meest interessante onderdeel van het schoolplan zijn onze ambities: 
Waar willen wij het komend jaar en de komende jaren aan werken? En, wat zijn onze 
‘parels’? Uitgaande van de basiskwaliteit die op orde moet zijn zet de onderwijsinspectie de 
eigen ambities van een school ook centraal. Voor deze bijeenkomst leggen wij jullie onze 
‘parels’ en onze ambities voor. Op de volgende bijeenkomst in mei bespreken we het gehele 
schoolplan 2019-2022 zoals we dat in concept gereed hebben. 
 Parels zijn bijvoorbeeld: een gemengde school, veel culturele activiteiten, groot aanbod 
naschoolse activiteiten, veel beweging voor kinderen (lange pauzes, aantrekkelijk/groen 
schoolplein), veel extra ondersteuning (schakelklas, Remedial teachers, plusklas). 
 
Opmerking Sergio: “Gebruik de parels voor de folder” 



 5) Actiepunten  
 

De folder 
De folder voor nieuwe ouders wordt van nog groter belang. De voorschool gaat weg. De 
ruimte is te klein en is  daardoor niet meer rendabel voor de commercieel geworden 
organisatie Swazoom. Omdat er voldoende voldoende capaciteit is in de omgeving wordt 
onze voorschool niet in een andere locatie gehuisvest.  
We raken nu de natuurlijke aanwas kwijt: 40 % van de kinderen stroomde door van de 
voorschool. Er ligt nu een aanvraag voor een subsidie voor VVE (voor- en vroegschoolse 
educatie) om contacten op te bouwen en te onderhouden met kinderopvang en te zorgen 
voor een warme overdracht.  
Als Regenboog hebben we nu voldoende instroom, we hebben als school een goede naam.  
De folder wordt wel  belangrijk als extra wervingsmateriaal.  
 
Informatie naar ouders: 
We hebben een nieuwsbrief en geen prisma meer. Om leuke activiteiten, die in de prisma 
stonden, kort en snel te delen met ouders zijn we een app aan het uitproberen. Het blijkt dat 
het delen van foto’s van kinderen steeds ingewikkelder wordt met de wet op de privacy 
(AVG).  We besluiten te wachten met het lanceren van de app. Eerst willen we weten wat de 
reactie van ouders is aan het begin van het jaar op de vraag: “Heeft u er bezwaar tegen dat 
uw kind op de foto komt?” 
Als veel ouders bezwaar maken, is het ondoenlijk om beeldmateriaal van kinderen te delen 
met ouders.  
 

6) Ouders erbij betrekken: Gezamenlijk bepalen welk onderwerp er bij de ouders  
uitgevraagd gaat worden.  

 
Vraag op de MR poster: 
“Waar heeft u als ouder behoefte aan m.b.t. onze school?” 
In de week van 6 mei staan er twee flip-over bij de ingang van school. Sergio staat er twee of 
drie ochtenden bij (kwart over 8) voor uitleg. Op de ene flip-over staat: tips op de andere 
tops.  
Laurien en Sergio maken een mail hierover voor de ouders namens de MR 
 

7) Ingekomen stukken:  
 
Geen 
 

8) Tijdschriften MR:  
 
Geen belangrijke informatie voor ons 

 
9) GMR-mededelingen 

 
Rob checkt of het klopt dat wij nog niks hebben ontvangen van de GMR. 
Rob voegt Laurien toe aan maillijst. 
 



10) Wvttk  
 
Idee van Ellen (n.a.v. parel ‘bewegen’). Als buurtbewoner kun je een kliko met spelmateriaal 
aanvragen. Misschien iets voor school. 
 

11) Rondvraag 

Geen.  
 
 
 
Actiepunten: 
 

actiepunten  Wie Status 

Rob en Josien zijn bezig met het schoolplan. MR 
+ leerkrachten worden hierbij betrokken. 
Speerpunten van de ASKO gelden ook voor de 
school. 

Rob en 

Josien 

In ontwikkeling 

De folder voor nieuwe ouders (evt. ‘parels’ 
gebruiken). 

Rob, Josien 

en MR - 

leerkrachten 

In ontwikkeling 

 

Informatie naar ouders via een app, prisma of 
nieuwsbrief? 

team In ontwikkeling 

Er zou meer zichtbaarheid moeten komen van 
wat er in/ buiten school/ de klas gedaan wordt. 
Welk onderwerp gaan we bij de ouders 
uitvragen? 

Alle MR - 

leden 

In ontwikkeling 

Laurien aan mail-lijst toevoegen. 
Controleren of alle MR-leden GMR informatie 
krijgen.  

Rob  

In de week van 6 mei bij de deur staan met flip-
overs…enz…zie notulen 
Brief maken voor ouders over deze actie.  

Sergio 

met Laurien 

Week van 6 mei 

 

Vraag naar ouders: mag uw kind op de foto of 
niet. 

Rob Begin van het schooljaar 

Katja vragen naar vervolg avondvierdaagse Rob  

Agendapunt 16 mei Sergio Bespreken schoolplan 

2019-2022 

 
 
 
 
De volgende vergadering is donderdag 16 mei.  
 


	Notulist : Joke

