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Samenvatting MR-vergadering  12-04-2022 
 
Aanwezig: Obine Voogd, Paulien Klein Kranenburg, Sjanien Dogger, Gea Ruhof, Josine van Ulden, Erik 
Menzo en Henk Jonker 

 

 

Onderwerpen: 

 

*Notulen vorige vergadering: De notulen zijn akkoord en waren reeds middels email 
vastgesteld. 

*SOP: Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is toegelicht. In dit document legt een school 
vast wat de basis-kwaliteiten en extra-kwaliteiten de school kan bieden. Een 
ouder/verzorger kan aan de hand van het SOP kijken welke school het beste bij een kind 
past. 

*Airco: Er heeft een inspectie plaatsgevonden op de eerste etage. Er is nog geen groen licht, 
maar het lijkt erop dat er klimaatbeheersing zal komen. 

*Audits: Er hebben audits op de school plaatsgevonden, waarbij gekeken is naar de 
onderwijskwaliteit van de school. Het rapport is toegelicht. 

*Probaat traject: Probaat is een traject voor personeelsontwikkeling voor docenten waarbij 
het vooral gaat over werkdruk, werkbeleving en werkplezier. Een deel van het team heeft 
deze training al afgerond. 

*Formatie 2022-2023: In het nieuwe schooljaar zullen er 11 groepen zijn. Dit betekent dat er 
wederom met enkele combigroepen gewerkt gaat worden. De verdeling van de leerkrachten 
over de groepen is in dit stadium nog niet bekend.  

*Lentekriebels: Er zijn diverse klachten over het vak Lentekriebels binnengekomen. Met 
name de leeftijd van de kinderen in combinatie met de besproken onderwerpen leveren 
vragen op. Op de Regenboog zijn de lessen Lentekriebels dit jaar voor de eerste keer 
gegeven. Achteraf bezien had dit beter afgestemd moeten worden, wat een leerpunt is voor 
volgend jaar. 

*Klaaroveren: Veel klaaroverende ouders hebben de cursus niet gevolgd die i.v.m. corona 
niet gegeven werd. Om verzekerd te zijn moet een klaarover de cursus, gegeven door de 
politie, gevolgd hebben. In corona-tijd had men een valide argument om toch te klaaroveren 
zonder de cursus te hebben gevolgd. Dat is nu niet meer het geval. Ook de leerlingen van 
groep 8 moeten als hulp-klaarover een voorlichting hebben gevolgd. Dit wordt z.s.m. 
opgepakt. 

*Personele bezetting: Het blijft lastig om alle leerkrachten die uitvallen te vervangen. 

 
 
Volgende vergadering:  De volgende vergadering is gepland op donderdag 16 juni 2022. 
 


