Medezeggenschapsraad De Regenboog Kortenhoef
Vergadering: 12 april 2021
Tijd: 20:00-21:30
Aanwezig: Esther, Niek, Mireille, Erik, Deborah, Joke, Regina

Agenda
Openbaar deel van de vergadering (20:30-21:30)

Opening
●
●
●
●
●

Geen mededelingen
Geen aanvullingen op de agenda
Notulen van vorige vergadering geaccepteerd.
Nieuws uit het team. Rianne is bevallen van een zoon. Lisette is aan het herstellen van ziekte,
dat kost flink tijd.
Ingezonden brieven (evaluatie Regina). Er zijn drie evaluatiemomenten gepland waarbij de
MR aanschuift: 1 juli 2021, 20 januari 2022, 7 juli 2022.

Update corona-protocol
De laatste weken zijn er best wat besmettingen onder leerlingen, ouders en leerkrachten, dus het
blijft zaak om voorzichtig te zijn. De sportdag van Koningsspelen schuiven we door naar het einde van
het jaar. Op de dag van de Koningsspelen zullen we geen groot evenement organiseren.
MR-verkiezing
Stembiljetten gaan mee met het oudste kind: een biljet per ouder. Er komt een stembus bij de
hoofduitgang en een stembus bij de kleuteringang. Esther, Mireille, Niek, Erik en Deborah zullen
stemmen tellen op 23 april om 14:00. Daarna wordt de uitslag met de kandidaten gedeeld.
Begroting 2020/2021 update
Geen opvallende zaken. De extra middelen die beschikbaar komen voor het wegwerken van
eventuele leerachterstanden door corona, kunnen waarschijnlijk worden ingezet in de breedte van de
school. Hier wordt al op georiënteerd.
Schoolgids 2021/2022
De schoolgids moet nog worden bijgewerkt. Dit stemt Regina tussentijds af met de MR. Esther, Erik
en Regina bespreken op een ander moment nog even wat er aan nieuwe ouder wordt gedeeld (bij
voorkeur zonder dik pakket papier mee te geven aan nieuwe ouders).
Groepsindeling Prisma
Vanuit de extra middelen kan een extra Prisma-groep worden opgezet, waardoor we één schooljaar
lang een groep 4 kunnen aanbieden in Prisma. Er komt een Prisma 4/5, 6/7 en 8. Dit betekent dat de
volle groep 3 (33 leerlingen) een betere groepsgrootte krijgt.
Formatie
Er komt een vacature voor de extra Prisma-groep, en mogelijk nog anderhalve vacature.

