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(I) Informatief

(M) Meningsvorming

(B) Besluitvorming

Vergadering MR
1. Opening
Voorzitter opent de digitale vergadering op afstand om 20:00u. Directie neemt vandaag geen
deel aan de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld.
3. Goedkeuring concept notulen 06-10-2020
- PMR: pagina 2, goedkeuring notulen, toevoegen dat jaarlijks terugkerende items in
algemeen jaarschema moeten blijven staan zodat deze niet vergeten worden (een
overzicht met agendapunten).
- OMR: pagina 1 en 2, jaarplan, punten t.a.v. jaarplan zijn erg uitgebreid beschreven,
vooral voor het PMR-lid dat bij deze vergadering afwezig was. Punten t.a.v. jaarplan
mogen worden ingekort.
- PMR: pagina 3 ervaringen groepsdoorbrekend begrijpend lezen, een aanvulling.
Leerkrachten zijn zeer positief hierover. Begrijpend lezen wordt op 5 niveaus/groepjes
aangeboden met elk een leerkracht. Hierdoor hebben leerkrachten alle leerlingen erg
goed in beeld. Er is regelmatig overleg over de aanpak zodat alle leerkrachten dezelfde
aanpak hanteren.
Met deze aanpassingen worden de notulen goedgekeurd.
4. Status Actielijst
De actielijst wordt doorlopen en bijgewerkt.
- 1.Jaarverslag: Er zijn geen reacties binnengekomen naar aanleiding van het MRjaarverslag.
- 3.Link MR-reglement: Nog niets vernomen van GMR over juiste document. Zodra bekend
is wat het juiste document is, wordt de link hiernaar toegevoegd aan de website.
- 6.Scholing: Geen scholing gewenst vanuit OMR of PMR.
- 7.Goedkeuren begroting: MR heeft geen instemmingsrecht of adviesrecht, alleen
informatierecht. Bespreken van de begroting kan dus uitgesteld worden tot januari 2021.
5. Vervolg Brainstorm: de inloop van ouders in de morgen
We bespreken de voorstellen van de PMR en de OMR.
- PMR presenteert het voorstel. OMR heeft idee dat gevoel om ‘gedoe’ van voorgaande
schooljaren invloed heeft op de wens van PMR om ouders vanaf groep 5 niet meer elke
dag in de school/klas te willen ontvangen. PMR geeft aan dat dit gevoel wel invloed heeft

Notulen
Medezeggenschapsraad De Regenboog

maar zeker niet de hoofdreden is. De zelfstandigheid van kinderen en de rust in de
school zijn de hoofdredenen.
- OMR zou graag zien dat de regels t.a.v. ouders in de school strenger worden dan dat
ouders niet meer in de klas/school ‘mogen’ komen.
- OMR heeft het er lang over gehad. Het is lastig: hoe doe je recht aan zowel leerkrachtals ouderperspectief. OMR kan grotendeels aansluiten bij voorstel PMR omtrent
(strengere) regels t.a.v. ouders in de school.
- OMR wil inzetten op bewustwording bij ouders. OMR geeft aan dat het in de klas ‘mogen’
komen een toegevoegde waarde heeft en dit juist de Regenboog onderscheidt van
andere scholen. Ouders hoeven niet elke dag in de klas te komen en hoeven dit ook
zeker niet te doen omdat andere ouders dit doen of omdat zij denken dat dit zo hoort.
Ouders zouden met hun kind in gesprek moeten gaan over zelfstandigheid en om
afspraken te maken over wat het kind wil en prettig vindt.
- PMR kan grotendeels meegaan in deze ideeën van de OMR. PMR gaat denken over
brief naar ouders. Een klassengesprek over ‘ouders in de klas’ ziet PMR als belangrijk
onderdeel. De nadrukkelijke wens is om 2 minuten voor de start van de dag (8.28 uur)
een signaal te laten horen. Ouders moeten dus op tijd komen als zij de klas in willen.
- OMR wil geen regels opleggen maar juist uitleggen waarom het belangrijk is dat ouders
zich aan afspraken houden. Belangrijk is de juiste toon. OMR heeft al een voorstel voor
een brief. OMR denkt dat deze brief beter vanuit MR verstuurd kan worden dan vanuit
directie i.v.m. acceptatie. PMR is positief over de conceptbrief.
PMR voegt punten zoals besproken toe en past brief zo aan dat deze vanuit MR
geschreven is. PMR bespreekt de brief met het team en vult/past brief daarna aan.
OMR maakt concepttekst voor dit onderdeel in het borgingsdocument. We streven
ernaar om volgende vergadering het punt ‘ouders in de school’ af te ronden.
6. Ingekomen post

-

-

We hebben een mail van de directie ontvangen omtrent het
Oudertevredenheidsonderzoek dat vanaf 23 november a.s. gestuurd gaat worden (1
vragenlijst per gezin, ook als ouders gescheiden zijn). In groep 7-8 wordt ook een
Leerlingtevredenheidsonderzoek gehouden. Deze tevredenheidsonderzoeken worden
iedere 2 jaar gehouden. De uitkomsten en de daaruit volgende verbeterpunten en
actiepunten zullen in MR besproken worden.
Er is een mail van een ouder als reactie op de mail van directie dat de poorten en deuren
van de school 5 minuten eerder opengaan t.b.v. meer spreiding van ouders en kinderen
i.v.m. grote drukte bij de poorten. Deze ouder mailt dat het inderdaad te druk is en dat
hier iets aangedaan moet worden.

7. Rondvraag

-

-

-

OMR: Ten aanzien van borgingsdocument. We zouden één punt van het
borgingsdocument per vergadering agenderen om te updaten. → We kiezen er nu voor
om eerst een punt af te ronden alvorens een volgend punt aan te pakken.
OMR: Er zijn de laatste tijd uitstapjes afgezegd of aangepast i.v.m. Corona, bijvoorbeeld
het prehistorisch dorp van groep 5-6 ging niet door en de kleuters doen het ‘kabouterpad’
zonder hulpouders. Maar groep 7-8 is bijvoorbeeld wel met hulpouders naar de moskee
geweest. Er is ophef onder ouders. Ze vragen zich af of de school beleid heeft t.a.v.
ouderhulp of dat er willekeurig besloten wordt wat wel en niet doorgaat met hulp van
ouders. PMR legt dit aan het team voor in de eerstvolgende teamvergadering.
PMR: De afspraak is dat concept-notulen binnen twee weken na de vergadering worden
doorgestuurd. Dit is niet altijd het geval. Laten we hier met z’n allen alert op zijn.

Vergadering wordt gesloten om 21.05u

