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1

Opening
TJ opent om 20:00 uur de vergadering.

2

Notulen/actiepunten
De notulen van 29-09-2020 worden na enkele aanpassingen vastgesteld.
De actielijst is behandeld, veel punten worden afgevinkt. T stuurt de lijst met acties door.

3

Ontvangen post
Niets ontvangen.

4

Mededelingen NP/TJ
Instroom/aanmeldingen
Per januari start de instroomgroep met 7 leerlingen. Nu zijn er 18 leerlingen aangemeld. De
Regenboog doet het in Bemmel goed. De prognosecijfers zal N binnenkort met de MR delen.
Nieuwe leerkracht is benoemd. JH is al bekend binnen de Regenboog. Ze zal zichzelf middels
een filmpje voorstellen aan de ouders van de toekomstige leerlingen.
Er is een start gemaakt met het inrichten van het lokaal en J volgt nu ook de scholing m b t
thematisch werken in de onderbouw. Een deel van de innovatiegelden komt beschikbaar voor
vernieuwingen in de onderbouw. In de kleuterhal komt een bouwwerk waarin themahoeken
gerealiseerd kunnen worden.
Vacature conciërge .
Er zijn veel reacties gekomen. Twee kandidaten gaan meelopen met een andere conciërge.
Subsidieaanvraag leerachterstanden i.v.m. COVID-19
Subsidie is toegekend. Wordt ingezet voor groepen 3 + 4 en 7 + 8. Het aanbod van de leerstof
zal plaatsvinden op woensdagmiddag en wordt aangeboden door een externe kracht van
Marant. Ouders van deze groepen zijn hierover geïnformeerd. De brief is goed ontvangen.
Inspectie bezoek
Dit was een Boven-schools bezoek. Het gesprek verliep prettig en was positief. De inspecteur
was goed voorbereid. Er komt een terugkoppeling op schoolniveau.
N wil dit schooljaar nog een externe audit naar onderwijsopbrengsten laten uitvoeren.
Volgend schooljaar volgt dan een inspectiebezoek.
Covid-19
Geen toevoegingen.

5

IKC ontwikkelingen
Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar het verloop van de ontwikkelingen en de
samenwerking tussen de Regenboog en de Skar .Er zijn inspirerende gesprekken gevoerd
tussen ouders van beide geledingen. Het verslag is naar het bestuur gestuurd en naar de
nieuwe locatiemanager van Skar ( T ). Er is een prettige samenwerking tussen T en N. Per
januari wordt er een start gemaakt met nieuwe ontwikkelingen en gaat men kijken naar
mogelijkheden tot meer samenwerking tussen Skar en kleuterbouw.

6

Update GMR
Er is geen GMR-vergadering geweest.

7
Jaarverslag IKC de Regenboog 2019-2020 & Jaarplan IKC de Regenboog 2020-2021
Bij deze beide stukken waren wat zaken die om verduidelijking vroegen. N. lichtte deze toe.
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Het OPO-plan en de analyse-opbrengsten zouden een keer in een vergadering terug kunnen
komen. Het ICT-plan en de visie zijn nog niet helder. Reden daarvan is dat het eerst bovenschools nog concreet moet worden. Dit zal dit schooljaar nog gestalte krijgen.
Jaarplan 2020-2021.
Ook hierin nog wat toevoegingen; de gesprekscyclus, OPO en Borging bij domein
Kwaliteitsimpuls en het tijdsbestek bij verdere IKC-ontwikkeling.
Domein Personeel vraagt om wat aanvulling. Ook Financiën wat betreft de subsidie van het
inhaal- en ondersteuningsprogramma.
Domein ICT en Huisvesting: eerst boven-schools helder en dan kijken naar de invulling voor onze
school.
Er is inmiddels wel ondersteuning met voldoende expertise.
ICT zou zeker ook op de agenda van de GMR mogen staan. J en L nemen dit mee.
8

Schoolplan in wording
Het wordt vanaf nu IKC-plan genoemd. Er is door alle teams hard aan gewerkt. In december
schrijven de directeuren het conceptplan voor hun school. Streven is in januari de tekst te
redigeren en de lay-out te bepalen.

9

Scholingsplan en realisatie scholingsplan 2019- 2020
N. licht toe. Het is lastig te zien of er restant is. Plan loopt per schooljaar en het budget wordt
vastgesteld per kalenderjaar. Een meerjarig-scholingsplan zou werkbaarder zijn.

10

Vaststelling jaarplan MR
Speerpunten Communicatie + PR, IKC en Onderwijskwaliteit blijven staan en vragen om
verdieping. MR-plan wordt vastgesteld.

11

Besluitvorming scholing MR
Er is een besluit genomen om een online/scholing aan te vragen bij de MR/Academie. L vraagt
dit aan. Alert blijven op termijn stilzwijgende verlenging.

12

Ouderbijdrage OR/ begroting realisatie
Er zijn wat vragen rondom de begroting. J en N leggen contact met E en nodigen de OR uit voor
de volgende vergadering.
Financieel overzicht van de uitgaven voor het kamp en de afscheidsdag van de groepen 8 is
duidelijk

13

Rondvraag
Geen vragen

14

Sluiting
TJ sluit de vergadering.

Er is een losse actie- en besluitenlijst welke binnen een dag wordt gedeeld binnen de MR
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