Notulen 3-3-21
Aanvang 20:15 -21:30
Locatie: via google meet
Aanwezig: Kim, Annemarie, Ilona, Jeffrey, Brenda, Willem Peter
1. Opening/welkom
Vergadering wordt om 20:15 geopend
2. Vaststelling vergaderagenda
Extra agendapunten. Punt 7 (aantrekken nieuw MR lid), punt 8(evaluatie
meerscholendirekteurschap), punt 10(ouder en leraren enquête), punt 11 (begin en
eindtijden)
3. Bespreking notulen vorige vergadering
Notulen zijn akkoord
4. Ingekomen stukken post
Geen post of email ontvangen
5. Sluiting school 15 februari
Ouder geeft aan het niet eens te zijn geweest met dit besluit. Kinderen missen een
dag onderwijs. Ouders zijn kort voor deze schooldag geïnformeerd dit geeft onrust.
Locatieleider heeft van enkele ouders vernomen dat zij zich niet konden vinden in
deze beslissing. Op school is bewust gekozen voor sluiting i.v.m. code rood.
6. MR reglement
MR reglement van OBS de Regenboog is als voorbeeldreglement verstuurd naar
Ommeren en Lienden. Deze zal komende algemene MR vergadering besproken
worden.
7. Aantrekken nieuw MR lid
In eerdere nieuwsbrieven is er een oproep gedaan voor een MR lid voor de
oudergeleding. Tot nu toe geen reactie. Annemarie zal nogmaals een oproep doen in
de nieuwsbrief. Mogelijk is er een geïnteresseerde.
8. Evaluatie meerscholendirekteurschap
De meerscholendirekteur heeft een evaluatieformulier rondgestuurd met verzoek dit
te retourneren bij de meerscholendirekteur. De MR vindt dit niet de correcte route.
Afgesproken dit volgende week te bespreken op de algemene MR-vergadering en het
evaluatieformulier nu niet in te vullen.
9. Integraal Huisvestingsplan
De gemeente heeft een startnotitie opgesteld. Deze zal volgende week in de
algemene MR vergadering besproken worden. Nu geen aanvullende aan en
opmerkingen.
10. Enquête onder de ouders en leraren

Recent is er een enquête gehouden onder de ouders en leraren. Net iets meer dan
50% van de ouders heeft de enquête ingevuld wat een lage respons is. In de
nieuwsbrief zal een terugkoppeling van de bevindingen komen.
Verder wordt er gewerkt aan een enquête over het voedingsbeleid. Voorstel is om de
enquête ook onder de leerlingen te houden.
11. Schooltijden
i.v.m. de corona is er gekozen om een deel van de groepen om 8:15 en een ander deel
om 8:30 te laten starten. Gebleken is dat dit niet optimaal functioneert. Besloten is
om de lessen weer tegelijk te laten starten, corona maatregelen blijven natuurlijk wel
gehandhaafd.
12. Terugkoppeling GMR
Zie bijlage. Geen aanvullende vragen
13. COVID op de Regenboog
Zie punt 11.
Er wordt zo veilig mogelijk gewerkt. Leraren zien dat leerlingen er ook erg mee bezig
zijn.
14. Communicatie
Niet besproken
15. Mededelingen
Stichting Basis Buren heeft een verkennend gesprek gehad met andere scholen in de
regio.
16. Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag
17. Sluiting vergadering
Om 21:45 wordt de vergadering gesloten.

