Notulen MR-vergadering 19 januari 2021, 20.00 uur
Aanwezig. Team: Margo Kristo, Suzanne van Lier, Joke de Hoogh, Ouders: Sharifa Luqman, Ellen Jansen
(notulen) Rob Schimmel(dir)
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Directiemededelingen
Oudergelden:
Er was een vraag van een ouder over hoe het dit jaar gaat lopen met de ouderbijdrage nu we weer te
maken hebben met een lockdown. De oudergelden worden voornamelijk gebruikt voor de feestdagen
(Sint, Kerst, Pasen), voor de schoolreisjes en enkele activiteiten zoals bezoek aan Artis. Het is nu nog
onduidelijk wat er wel door kan gaan.
Aan het einde van het schooljaar maken we de balans op. Hebben we geld over, dan is er de
mogelijkheid om een deel terug te betalen aan de ouders. In het afgelopen schooljaar:
€6000 niet uitgegeven
€1500 teruggegeven aan ouders
€4500 overgehouden
Begroting 2021/2022 t/m 2024/2025:
Bedragen in de begroting zijn gebaseerd op gemiddelde uitgaven van de afgelopen drie jaar. De
grootste uitgavepost is ‘personeelskosten’, ongeveer 85% van het totaal.
Het verwachte tekort voor dit schooljaar is € 46.000. De school heeft aan het bestuur een bijdrage uit
de knelpuntenpot gevraagd voor het verwachte tekort en € 20.000 gekregen.
Iedere school heeft een reserve om tekorten op te vangen. De Regenboog zou een reservepot van ca
€200.000 moeten hebben, maar de reserve is iets minder. Dit heeft onder andere te maken met extra
uitgaven voor het langdurig inhuren de afgelopen drie van externe leerkrachten.
Corona
Voor de gevolgen voor de kinderen van de lockdown heeft de school een subsidie aangevraagd en
gekregen van € 20.000. Er is een plan gemaakt voor het bevorderen van de leesvaardigheid en het

leesplezier van kinderen. Kinderen krijgen individueel of in kleine groepjes extra leesinstructie – dit
gebeurt op school en nu ook online. Ook zijn er veel boeken gekocht voor op school en voor thuis.
Lockdown.
We hebben dagelijks rond de 60 kinderen op school. Daarnaast komen de 8e groepers drie ochtenden
naar school en de 6e en 7e groepers komen deze week twee middagen. Nu de lockdown langer duurt
zijn er ook steeds mee ouders die gebruik willen maken van de noodopvang. Maar we lopen tegen
onze grenzen aan. Met de dreiging van een derde golf en strengere maatregelen willen wij met zo
weinig mogelijk mensen op school zijn en dat heeft gevolgen voor het aantal kinderen dat wij kunnen
opvangen.

Jaarplan evaluatie 2019-2020
Besproken tijdens de vergadering.

Jaarplan 20/21
Besproken tijdens de vergadering. Ouderenquête volgt in februari-maart 2021.

Ingezonden post
Er zijn vragen binnengekomen van een ouder uit de onderbouw. Deze vragen zijn besproken tijdens
de vergadering. De docentengeleding van de MR en de directie zullen de vragen van de ouder
schriftelijk beantwoorden.

GMR
Geen opvallend nieuws. Suzanne gaat kijken of mail GMR naar alle leden van de MR doorgestuurd kan
worden.

WVTTK
Myrna van het Ouder Kind Team kan wellicht online ouderbijeenkomsten organiseren. Joke gaat dat
uitzoeken.

Nieuwe vergaderdatum
9 maart 2021, 20.00 uur

