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Samenvatting MR-vergadering  27-09-2021 
 
Aanwezig: Obine Voogd, Paulien Klein Kranenburg, Sjanien Dogger, Gea Ruhof, Josine van Ulden (t/m 
punt 5), Erik Menzo en Henk Jonker (notulist)  

 

Onderwerpen: 

 

*Notulen vorige vergadering: De notulen zijn akkoord op een kleine wijziging na en worden 
definitief vastgesteld. In het vervolg worden de notulen digitaal vastgesteld, zodat deze 
actueler zijn op het tijdstip van verzending met de Nieuwsboog. 

*Vernieuwde inspectiekader, jaarthema’s en jaarplan: Er is landelijk een nieuw 
inspectiekader voor scholen, waarin normen staan aan welk onderwijsniveau de school 
minimaal moet voldoen. Josine is bezig met het in kaart brengen van de huidige situatie 
binnen de Regenboog. Het kader zal de basis zijn voor het jaarplan en de jaarthema’s. 

*Communicatie intern/extern: De Nieuwsboog blijft bestaan, maar Parro wordt een 
belangrijk communicatiekanaal richting de ouders/verzorgers. De eerste ervaringen met 
Parro zijn positief. De leerling-ouder-kind gesprekken zijn weer gestart. Als ouders zonder 
kinderen met de leerkracht in gesprek willen dan zijn o.a. de vrijwillige oudergesprekken 
hiervoor een mogelijkheid. 

*Schoolgids 2021-2022: De nieuwe schoolgids staat nog niet op de website. De schoolgids 
was altijd een word-document, maar zal worden vervangen door een Vensters PO-format. 
Het nieuwe format zal zoeken voor ouders eenvoudiger maken, maar is nog niet gereed. 

*Vacaturetraject directeur: Achter de schermen wordt er gewerkt aan het vacatureprofiel 
voor een nieuwe “ vaste” directeur. Het zal nog een tijd duren (lees: minimaal enkele 
maanden)  voordat er een nieuwe directeur is gevonden en deze kan gaan starten. De MR is 
betrokken bij dit traject. 

*IKC traject de Regenboog: Het omvormen van basisschool naar IKC (Integraal Kind 
Centrum) is een langdurig traject waarbij peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool één 
geheel vormen. Hier wordt aan gewerkt, maar het is een traject van enkele jaren waarin de 
nieuwe directeur een belangrijke rol zal spelen. 

*Aanpassing Corona-regels: Landelijk worden de Corona-regels versoepeld. De regels 
brachten veel beperkingen, maar zorgden ook voor veel rust op de school. De goede dingen 
zullen behouden worden en wat versoepeld kan worden, wordt versoepeld. Om regels niet 
telkens te behoeven te veranderen na een Corona-uitbraak zullen de regels op school 
langzamerhand worden aangepast. De versoepelingen worden gecommuniceerd via de 
Nieuwsboog. 

*Kosten type diploma: Deelname aan de typecursus kostte in 2019 €20,00. De typecursus 
die nu wordt aangeboden kost €129,00. De goedkope typecursus bestaat niet meer, de 
aanbieder is hiermee gestopt. Groot nadeel van deze cursus was dat deze door kinderen als 
erg saai werd ervaren en een groot deel het diploma niet gehaald heeft. Voor ouders 
waarvoor de typecursus te duur is zijn potjes beschikbaar. Josine kan eventueel helpen om 
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voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. De typecursus wordt verzorgd door een 
externe partij. 

 

*Toestemmingsformulier NIO en reactie SVW: De NIO-toets wordt gebruikt als hulpmiddel 
om het doorstroom-niveau naar het voortgezet onderwijs te bepalen. Ouders/verzorgers 
van leerlingen in groep 8 werd gevraagd een toestemmingsformulier te tekenen voor 
deelname aan de NIO-toets. De reden hiervoor was niet duidelijk vermeld, maar blijkt te 
maken te hebben met de privacy-wetgeving. De SVW zal het formulier voor toekomstige 
ouders/leerlingen aanpassen. 

 

*Airco bovenste verdieping school: Op de bovenste verdieping is de temperatuur al jaren 
erg hoog. Airco voor deze klassen is altijd als te duur beoordeeld. De MR wil graag weten 
wat duur is en welke afweging is gemaakt om tot dusver niets aan het probleem te doen. 
Josine pakt deze vraag op.  

 

 

 

Geplande vergaderingen:   

 Donderdag 18 november 2021 

 Donderdag 17 februari 2022 

 Maandag 11 april 2022 

 Donderdag 16 juni 
 
 
 
  


