
 

 
Notulen MR-vergadering 1 februari 2022, 20.00 uur 

Aanwezig. Team: Margo, Suzanne, Joke en Rob (directeur) ouders: Ellen en Sharifa (notulen) 

 
Agenda 

• Welkom, notulen 
• Directiemededelingen  
• Verkiezingen nieuwe MR-leden oudergeleding 
• GMR 
• Corona  
• Rondvraag 

_______________________________________________________________________ 
 
Directiemededelingen 
Jaarafrekening oudergelden 2020-2021 
De jaarafrekening oudergelden 2020-2021 is besproken tijdens de vergadering. We zien daarbij een 
lichte groei van de reserves.  
 
NPO-gelden 
Er zijn al een aantal programma’s gestart voor de kinderen. Zo is er voor de kleuters een programma 
voor de fijne en voor de grove motoriek. Aan alle kinderen zijn gratis boeken uitgedeeld ter 
leesbevordering. Met een bovenschoolse coördinator gaan we onderzoeken hoe we het bewegen 
onder lestijd kunnen bevorderen. We zijn op zoek geweest naar een docent beeldende vorming voor 
één dag in de week, helaas hebben we geen geschikte kandidaat gevonden. Er wordt een waterpomp 
en een waterbaan bij de zandbak aangelegd. Ook worden twee regendoeken voor twee terrassen (4 
groepen) aangebracht zodat kinderen meer buiten kunnen spelen en leren. 
 
Exploitatie 20/23 t/m 25/26 
Er zijn in november gesprekken geweest met het bestuur over de exploitatie voor de komende vier 
jaar. In december is de exploitatie definitief vastgesteld. De exploitatie is besproken tijdens de 
vergadering.  
 
Schoolgids 
We willen de schoolgids op de site ‘Scholen op de kaart’ gaan plaatsen. Hij staat er al deels op maar 
we willen nog stukken tekst updaten, toevoegen, enz. Het staat voor dit schooljaar gepland. 
 
Verkiezingen nieuwe MR-leden oudergeleding 
We hebben helaas afscheid moeten nemen van een ouder en binnenkort komt er nog een plekje vrij. 
We zijn dus opzoek naar twee MR-leden. We zullen dit doen door middel van een verkiezing. Hierover 
volgt binnenkort meer informatie over.  
 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/amsterdam/23913/montessori-basisschool-de-regenboog/


GMR 
Door het vertrek van een bestuurder heeft er een verschuiving plaatsgevonden. Verder geen 
bijzonderheden.  
 
Corona  
Totdat we de week vóór de kerstvakantie in een lockdown gingen was er weinig uitval. Leerkrachten 
bleven op de been al waren er natuurlijk wel kinderen die in quarantaine moesten. De afgelopen paar 
weken hebben we er ook aan moeten geloven, met veel collega’s en kinderen die besmet zijn geraakt 
en of in quarantaine moesten. Deze week was onze ‘slechtste week’, met 3 groepen die te maken 
hadden met niet alle dagen of niet de hele dag naar school kunnen. In de bovenbouw proberen we de 
kinderen zo veel mogelijk naar school te laten komen en alleen ’s middags vrij te geven, maar dat kan 
alleen als we voor de ochtend vervanging kunnen regelen. We houden er rekening mee dat de huidige 
situatie tot de voorjaarsvakantie zo voorspelbaar onvoorspelbaar zal blijven. 
 
Rondvraag 
Tijdens de rondvraag kwam het onderwerp “overblijf” aan de orde. Een aantal ouders vroeg zich af 
wat het beleid is met betrekking tot code oranje en buitenspelen. Voor het gemak verwijzen we nog 
even naar bijgevoegd “Overblijfreglement van de Stichting Overblijf Gein” 
overblijfreglement_tussenschoolse_opvang.pdf (regenboogamsterdam.net).  
 
Ook zijn we regelmatig opzoek naar overblijfkrachten. Lijkt het je leuk of ken je iemand die interesse 
heeft, neem dan contact op met de coördinator van Stichting Overblijf Gein, Petra van Schoor via 
regenboog.administratie@askoscholen.nl. 
 
 
Nieuwe vergaderdatum 
Datum volgt  

 
 

https://www.regenboogamsterdam.net/images/www.regenboogamsterdam.net/Documenten/overblijfreglement_tussenschoolse_opvang.pdf
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