Agenda MR-vergadering 8 september 2020
Aanwezig:
Oudergeleding MR Laurien Vos, Ellen Jansen
Teamleden MR Margo Kristo, Suzanne van Lier, Joke de Hoogh
Voorzitter: Suzanne van Lier
Notulist: Ellen Jansen
Directie: Rob Schimmel
Afwezig: -

Agenda:

1 Opening

• Welkom allen

2 Geen notulen van MR-vergadering in de Coronaperiode

• Voor kennisgeving aangenomen. Wel is het zo dat er een
aantal zieke kinderen is. Er is veelal geen sprake van
Corona, maar wel van een verkoudheid waardoor de
kinderen thuis worden gehouden (RIVM-Richtlijn)

3 Vaststellen agenda

• Geen verdere toevoegingen

4 Directie mededelingen

• Jaarplan 2020-2021 toegevoegd. Wordt tijdens de
volgende vergadering uitgelegd en besproken. Evaluatie
2019-2020 wordt ons toegestuurd. (Actiepunt Rob
Schimmel)

• Parro-app is weer in orde. Werkte tijdelijk niet doordat
ParnasSys veranderingen had doorgevoerd. De Parro app
moest geactiveerd worden met het email adres waarmee
het de eerste keer is geactiveerd. Als een ouder een
nieuw emailadres had dan kon met dat adres de Parro-app
niet worden geactiveerd. Het probleem is ondertussen
verholpen.
• Verder heeft de MR een bijlage ontvangen met daarin de
bevoegdheden van de MR inzake instemmingsrechten MR
en adviesrechten MR. Dit document is gecategoriseerd in
1. Onderwijskundig beleid, 2. Personeel en formatie, 3.
Arbo beleid 4. Financiën, 5. Medezeggenschap, 6. Overige
zaken. Goed om dit document, net als het jaarplan, nader
te bespreken.
• De Regenboog heeft de Corona subsidie aangevraagd om
achterstanden weg te werken. Vooral op het gebied van
lezen is een achterstand ontstaan.

5 Verkiezingen
Verkiezingen MR, Oudergeleding hebben inmiddels
plaatsgevonden. Nieuwe ouder neemt 3 november plaats in de
MR van de Regenboog
6 Jaarplan
Wordt in de eerstvolgende vergadering verder besproken.

7 GMR-mededelingen
Geen. Het is onduidelijk of alle MR leden de GMR-mail
ontvangen.

8 Wvttk

• Corona heeft veel invloed op het onderwijs, maar de
Regenboog houdt het gewone rooster aan. Verder mogen
er geen ouders/verzorgers de school in, houden de
leerkrachten en teamleden afstand en mogen de kinderen
onderling gewoon bij elkaar zijn. Zowel de kinderen als de
leerkrachten geven aan dat de 1.5 meter afstand een

uitdaging is.
• In geval van ziekte moeten de leerkrachten de ouders
bellen en hen bevragen aan de hand van een GGD lijst.
Dit is een heel tijdrovende bezigheid, omdat ouders lastig
te bereiken zijn en de GGD-vragenlijst lang is.
• In geval van ziekte van de leerkracht kunnen de leerlingen
niet, zoals voor-Corona, allemaal opgenomen worden in
andere klassen. Daarmee moet rekening gehouden
worden. De Regenboog zet zich volledig in om het
onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.
9. Rondvraag
Volgende vergadering, 3 november. 20.15 uur

