
    Notulen MR-vergadering 24 juni 2021 

 
 

Aanwezig: 
Oudergeleding MR: Sharifa, Ellen(not), Mariska 
Teamleden MR: Joke, Suzanne(vz), Margo 
Directie: Rob 

 

1. Mededelingen 
 

-  Welkom nieuw lid ouder geleding: Mariska 

- Ingezonden mail: Ouder toont interesse in de Medezeggenschapsraad. Suzan neemt contact op met deze 

ouder. 

 

2. Directiemededelingen  
 

I Formatie 2021-2022. 

Een viertal docenten gaat (deels) met pensioen. Er zijn geen openstaande vacatures. 

 

II Evaluatie jaarplan 2020 2021 

Door de lockdown en alle energie die is gestoken aan het door laten gaan van het onderwijs, met 

aanpassingen, en de opvang van kinderen op school, hebben de werkgroepen/leerteams op een laag pitje 

gestaan.   

Davinci (werkgroep): 

Voor iedere bouw is een maakochtend geweest, gekoppeld aan het  DaVinci thema van dat moment. Volgend 

schooljaar worden er twee maakochtenden georganiseerd voor iedere bouw. De maakochtenden worden 

weergekoppeld aan de thema's van DaVinci.  

Rekenen(werkgroep) 

Volgend jaar wordt er een nieuwe rekenmethode gekozen voor MB en BB. Een methode die het best past bij 

ons  onderwijsconcept en de manier waarop wij willen werken.  

Schoolplein(werkgroep) 

Komend schooljaar wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van de buitenruimte door MB en of BB: wat is 

het effect op het leren - de concentratie, kwaliteit van het werk - als kinderen buiten aan een tafeltje werken? 

Montessori-verdieping(werkgroep) 

Hoe zorgt het team ervoor dat de kinderen met plezier, gemotiveerd, zinvol blijven leren. De Montessori visie 

wordt hierbij meer ingezet. 



Contact met voorscholen(werkgroep) 

De Regenboog ziet geen afname van de instroom van nieuwe kleuters nu ze geen voorschool meer 

hebben. Volgend jaar wordt wel ingezet op meer (warme) contact met de voorscholen.  

Audit  

Eens in de vier jaar voeren ASKO-scholen een zelfevaluatie uit. Die audit had dit schooljaar gedaan moeten 

worden maar is door Corona en ziekte verplaatst naar komend schooljaar. Een zelf-evalautie houdt in dat je als 

school je onderwijs onder de loep neemt. Er wordt een onderzoeksvraag geformuleerd waarmee een bepaald 

aspect van het onderwijs nader wordt onderzocht. Het gaat er uiteindelijk om de kwaliteit van je onderwijs te 

verbeteren. De audit wordt uitgevoerd door twee medewerkers van de ASKO samen met een zestal teamleden. 

De audit zal plaatsvinden tussen september en januari 2022. 

Tevredenheids-enquête 

De resultaten van de enquêtes onder de leerlingen van de bovenbouw en onder de ouders zijn vergelijkbaar 

met die van de afgelopen jaren. Er zijn geen opvallende zaken. Net als vorig keren geven ouders aan vaker een 

schriftelijk verslag te willen ontvangen. Josien zal schriftelijk toelichten waarom hiervoor niet wordt gekozen. 

 

Veiligheid  

-Het team van de Regenboog doet er alles aan om de veiligheid en de veilige leeromgeving voor haar leerlingen 

te optimaliseren. 

-Er komt een update pestprotocol. 

 

Wat stond er niet in het jaarplan? 

Met een Corona-subsidie hebben we dit jaar een leesbevorderingsproject opgezet. Wat we gedaan hebben: 

• Aantrekkelijke stilleesplekken in de hal maken (zoals 2 tipi-tentjes voor de kleuters) 

• In de bieb een leerkracht voor het adviseren kinderen bij uitlenen boeken 

• Boeken cadeau gedaan aan kinderen van groep 3 

• Veel boeken gekocht op advies van de kinderen (MB en BB) 

• Informatieve boeken gekocht 

• Kinderen met elkaar laten praten een boek dat ze leuk vonden en het aan elkaar laten uitlenen. 

• Extra voorlezen 

• Leerkracht lees zelf ook tijdens het lezen van de kinderen (rolmodel) 

• Op de hoogte blijven van nieuwe kinderboeken (onze klassiekers zijn voor kinderen niet altijd 
aantrekkelijk, begrijpelijk) 

• Meer gelezen met kinderen groep 3 

• Onlinebijeenkomst  voor ouders groep 3  
 

Overige informatie 

- Er komt een leerlingenraad op de Regenboog. Na de zomervakantie is er een eerste bijeenkomst van de 

leerlingenraad. Uit alle middenbouw en bouwenbouwgroepen wijst de leerkracht twee kinderen voor de raad 

aan.  

 

- Voor volgend schooljaar is de wens om het adviseren/helpen door een leerkracht in de bieb voort te zetten. 

Er zal ook een oudercursus (voor)lezen worden georganiseerd. 



- Met het onderwijs op afstand heeft de Regenboog op ICT-gebied ook een flinke slag geslagen: gebruik Teams, 

Gynzy, maken filmpjes enz. 

- Buitensport met iedere vrijdag extra activiteiten voor de kinderen is goed bevallen. Het team wil daar 

volgende schooljaar mee doorgaan? Docenten zien niet een direct effect op het spelen van kinderen buiten.  

 

Brainstormen 2021-2022 

De Regenboog heeft volgend schooljaar 3 studiedagen die het team graag wil gebruiken voor verdieping.  

 

III Jaarplan 2021-2022 

NPO plan 

De directie van de Regenboog is een voorlopig plan aan het schrijven m.b.t. de gelden die zijn ontvangen van 

het rijk. De gelden worden ingezet om kinderen die last hebben gehad van Corona – cognitief, sociaal 

emotioneel, motorisch – extra ondersteuning te geven. Kinderen zullen individueel of in kleine groepjes onder 

schooltijd extra hulp krijgen, deels door pre-teaching of verlengde instructie.  

Begrijpend lezen 

Het team van de Regenboog heeft met elkaar verdiepingsonderwerpen geïnventariseerd en ze hebben 

begrijpend lezen gekozen. Dat zal tijdens studiedagen volgend schooljaar centraal staan. 

 

3. Rondvraag 
 
- Planning bijeenkomst 2021-2022. Online of op school of een mix?  

 


