
 

                                      notulen 

MR-vergadering: 07-01-2020 

Aanvang: 19.30 uur – 21.30 uur 

Locatie: OBS de Regenboog 

Aanwezig: Ilona, Jeffrey, Brenda, Marissa, Willem Peter 

Mark van der Pol, Krista van Vreeswijk, Gerrie Amperse, Annemarie 

 
 

1. Opening/welkom 

Vergadering wordt om 19:35 geopend 

2. Vaststelling vergaderagenda 

Agenda wordt vastgesteld 

3. Bespreken notulen vorige vergadering 

Notulen zijn akkoord 

4. Ingekomen stukken/Post 

Info MR is binnengekomen 

5. Mark van der Pol 

Onderwerp huisvesting. Meerdere scholen hebben groot onderhoud nodig. Er wordt dit jaar een 

inventarisatie gedaan welk onderhoud noodzakelijk is en welke kosten daaraan zijn 

verbonden. De kosten voor het onderhoud vallen onder BasisBuren. BasisBuren wil in 

gesprek met het gemeentebestuur om te praten over de onderhoudskosten maar ook over 

het nog op te stellen/uit te werken integraal huisvestingsplan van de gemeente. Er nog geen 



beleid t.a.v. gemeentelijk vastgoed opgesteld door het gemeentebestuur. Het bestuur wil de 

MR’en van de scholen meenemen in deze ontwikkelingen. 

Mark van der Pol stopt over 4 weken als voorzitter van het bestuur van BasisBuren, Krista van 

Vreeswijk zal hem opvolgen.  

6. Beloop schooljaar 

Er wordt aangegeven dat de nieuwe managementstructuur(meerscholendirecteur met locatieleiders) 

aangenaam werkt. In het team voelt het als rust. Op de andere scholen loopt het ook goed. 

De locatieleiders van de scholen werken onderling ook goed samen. Gestelde doelen zijn 

helder. Er zijn naast verbeterdoelen ook jaardoelen geformuleerd. 

7. Groep 4-5 

Uitval van de juf van groep 4-5. Verschillende invallers geweest het blijft lastig om continuïteit te 

garanderen. Vanuit de leiding van de school wordt goed in de gaten gehouden dat de 

kinderen het juiste lesaanbod krijgen.  

8. Goedkeuring schoolplan 

Schoolplan is goedgekeurd. 

9. Aardrijkskunde en geschiedenis 

Sinds vorig voorjaar is de methode Leskracht begonnen. Dit is i.p.v. de vorige methodes. 

aardrijkskunde en geschiedenis. In de nieuwe methode zijn beide vakken opgenomen. 

10. Samenstelling MR schooljaar 2019-2020 

Nieuw MR lid voor de oudergeleding. Verzoek voor aanmelding wordt in nieuwsbrief geplaatst. 

11. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen 

12. Rondvraag 



Vraag uit de oudergeleding: hoe bevalt het schoolfruit? Kinderen en leraren zijn er enthousiast over. 

Er wordt nagedacht hoe dit voort te zetten als de Europese subsidie hiervoor is afgelopen 

13. Sluiting vergadering 

 

 

 
 

 

 

 


