
 Aan de leden van de Medezeggenschapsraad 
 van Obs De Regenboog te Voorthuizen 

Notulen MR vergadering 23-06-2022 

Aanwezig: Linda, Natascha, Miranda, Simone Anja 
  
Agenda  

1. Opening door de voorzitter  
19:05 

        
2. Vaststellen agenda  

 

         
3. Notulen MR vergadering  

Notulen vorige vergadering akkoord 

Actielijst: 
- Punt 4: Opzet jaarplan deelt Linda voor de volgende vergadering. 
- Punt 7: Gekleurde paaltjes aan de weg. KWS heeft, op dit moment, geen behoefte hieraan mee te 
doen. Stimuleren om te fietsen en te lopen, om het zo verkeersveiliger te maken. De KWS wil nog 
wachten met verkeersbrigadiers. Anja heeft contact opgenomen met de gemeente, deze verwezen 
door naar Veilig Verkeer Nederland voor tips. Hier zullen ook de extra palen besproken worden.  
- Punt 12: Nog niet bezig geweest met het frame voor aan de gevel. Blue Label doet ook iets met 
banners. Natascha neemt hierover contact op, o.a. hoe dit het beste te bevestigen.  
Zuil aan de weg-> Anja neemt hierover contact op met de bestuurder wat we kunnen doen.  
- Punt 13: Concept schoolgids. Anja maakt donderdag nog laatste aanpassing. Woensdag graag de 
laatste suggesties aanleveren.  
      

4. Personeel 
- Voor groep ¾ is de vacature ingevuld. Zij zal ook Margot gaan vervangen na de zomervakantie. Dit 
loopt via bureau Maandag. Na een jaar in dienst kan zij overgenomen worden. Zij zal goed 
ondersteund worden als nieuwe leerkracht. 
 - Anja stemt met Peter af of we gelijk met gym starten of pas in de tweede week.  
- Zowel onderbouw als bovenbouw krijgt een OA voor 20 uur. Er wordt per klas gekeken hoeveel er 
nodig is.  
 

5. Formatie 
Zie map in Share point.  
 

6. Nationaal Plan Onderwijs- Stand van zaken 

- Plan is gedeeld. De pagina nummers zullen nog worden toegevoegd. Vragen die er waren zijn 
beantwoord.  
*Zien wordt volgend jaar kindbegrip. Deze vraagstelling is duidelijker. Verwachten dan minder 
verschil tussen lijsten lkr en lln.  
*Het lijkt soms dat er best veel gewisseld wordt van methode. Dit is nodig wanneer een methode 
verouderd is. Naar ouders communiceren waarom je wisselt van methode.  
* Informatieavonden al voor de vakantie communiceren  
*Nieuwe methode Kwink wordt in het nieuwe schooljaar gedeeld.  
*NPO €500,00 per lln.  
*Hoe begeleiding 7/8 volgend schooljaar? Dit wordt na 4 weken weer opgepakt. Na de 
zomervakantie starten we eerst met de Gouden weken. Gouden weken zullen we ook in de handout 
zetten van de groepen, zodat de ouders dit weten.  
*Voorstel om Peter de Vries het schooljaar '23/'24 weer een ouderavond te laten doen.  
 

Plan is goedgekeurd.  
 

7. Tevredenheidsonderzoek uitslag – Voortgang actiepunten  
Welbevinden-> Zijn de lkr steeds mee bezig geweest.  
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8. Onderwijs 

Na de zomervakantie starten we met STEVIG. De ouderavond hierover viel samen met de 
wandelvierdaagse. Het kon helaas niet meer verzet worden, doordat we te maken hadden met 
externen.  
 

9. PR-Marketingplan 

Anja gaat het plan weer updaten in het nieuwe schooljaar. Wordt in de eerste MR gedeeld.  
 

10.  Evaluatie schooljaarplan 2021-2022 

Natascha leest deze nog een keer door.  
Geen bijzonderheden. 
 

Schooljaarplan 2022/2023 highlights: 

- aandacht voor wereldburgerschap 

- aandacht voor rekenen 

- nieuwe methode Kwink 

 
11. Stand van zaken 

- Schoolplein: 
idee-> groepje ouders die schoolplein bij kunnen houden, bijv 3x per jaar(vergroten 
ouderbetrokkenheid) 

Gras-> Anja neemt contact op met Remco voor evt een grasmaaier 
- Ouders/begeleiders op schoolreis/activiteiten 

De MR staat erachter dat ouders voor schoolreisje gevraagd worden door de 
leerkrachten. Zij zullen eerst ouders vragen die veel voor de school doen. Ouders die 
heel graag mee willen, kunnen dit vooraf kenbaar maken bij de lkr.  

- KWS eindtijden…oplossing minder chaos en betere veiligheid 

De KWS wil eerst kijken hoe het gaat. De eerste 4 dagen zal Anja kijken hoe het gaat. 
Anja vraagt of de directie van de KWS zich bij haar wil voegen.  
 

12.  Stand van zaken ouders/MR 

Besproken. Wij blijven het volgen komend schooljaar.  
 

13. Leerlingen aantal voortgang 

 
14. Overige (WVTTK) 

- Is er een veiligheidsbeleid op school? Jazeker. Deze bestaat uit verschillende onderdelen die steeds 
geüpdatet worden. Van het veiligheidsplan komt in september een update vanuit de stichting.  
- Peuterspeelzaal komt waarschijnlijk volgend schooljaar bij ons in. Dit zal rond de herfstvakantie zijn. 
Er wordt één dezer dagen een klap op gegeven. Dit betekent een interne verhuizing.  
- Bij één vd STEV scholen hebben ze een buitenleslokaal. Heel leuk, maar daar is hier helaas geen plek 
voor.  
- Studiedagen: 5 okt, 3 nov, 6 maart, 26 mei. MR geeft akkoord.  

 
Deel 2 vergadering MR-raad         

15. Nabespreking deel 1 vergadering  

Geen bijzonderheden.  
        

16. GMR (vorige notulen en huidige agenda)  

Geen bijzonderheden.  
       

17. Leerpunten webinar Ouderbetrokkenheid VOO (Linda/Natascha 

Geen bijzonderheden.  
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18. Nieuwe MR data schooljaar 2022-2023(online):  
donderdag 22-9-2022 

dinsdag 29-11-2022 

donderdag 2-2-2023 

dinsdag 11-4-2023 

donderdag 22-6-2023 

     
19. Update vanuit portefeuilles:           

- Financiën (Linda) 

Wie wil een training MR?  
Linda-> gaat cursus achterban volgen.  
Vraag aan Francina of er Stichtingsbreed meer mensen deze training willen doen.  
 

- PR & Communicatie (Natasha) 

Geen bijzonderheden. 
- Onderwijs (Miranda)  

- Voor sociaal emotionele methode is er Kwink aangeschaft.  
- We gaan komend jaar verder met Blink 

- Een methode gaat 9 jaar mee, daarom moet er soms gewisseld worden om mee te gaan met de 
tijd. Om te blijven innoveren. 21st century skills komen o.a. voor in Snappet en Blink. Snappet 
werkt heel adaptief. De interactieve instructielessen en adaptieve lesstof is gecombineerd met 
het inzicht dat nodig is om alles uit iedere leerling te halen.  
 

- Formatie & Personeelsbeleid (Simone) 

Zie map Share Point.  
 

20. Overige punten          
- Jaarverslag per portefeuille aanleveren  
- Jaarplan voorstel: Linda zorgt voor een opzet volgende vergadering.  

 
21. Rondvraag 

 

x          
22. Afsluiting  

 
 
 


