Medezeggenschapsraad De Regenboog Kortenhoef
Vergadering: 14 juni 2021
Tijd: 20:00-21:30
Aanwezig: Esther, Niek, Mireille/Nienke, Erik, Deborah, Joke, Regina

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

Opening
●
●
●
●
●

Geen mededelingen.
Aanvullingen op de agenda: NPO-gelden en jaarplanning/studiedagen
Notulen van vorige vergadering geaccepteerd. Sport- en speldag wordt gepland, in plaats van
de sportdag.
Nieuws uit het team. Floortje heeft recent corona gehad, maar is weer aan de beterende
hand. Erik heeft nu vijf dagen groep 8.
Geen ingezonden brieven.

Mireille bedankt!
Jammer dat dit laatste jaar er zo weinig contact is met de ouders, waardoor het lastiger is je rol vorm
te geven. Maar heel veel dank namens de gehele MR!

Installatie Nienke Tolsma
Van harte welkom! Personeelsgeleding gaat wijzigen, want er moet een Prisma-leerkracht bij komen.
Dit wordt nog bepaald door de personeelsgeleding. Nienke neemt de rol van penningmeester over
van Mireille.

Jaarplanning komend schooljaar
Grote thema’s zijn nodig om te werken aan de resultaten van de school, verbetering is wenselijk. Met
name Rekenen moet worden versterkt. Als thema’s zijn gekozen: Rekenonderwijs, EDI (Expliciete
Directe Instructie), Kwaliteitscultuur (wat doe je wanneer als leerkracht?), Leesonderwijs, Lerende
cultuur. Het grote aantal hoogbegaafde kinderen op de Regenboog heeft uiteraard effect op de
schoolbrede resultaten. Voor leesonderwijs zal een nieuwe methode worden getest in de
middenbouw. Door verloop in bijvoorbeeld directie, IB’ers is het best lastig gebleken om
standaarden/aanpak te borgen. Resultaten van het rekenonderwijs zijn meerdere recente jaren niet
sterk genoeg.
MR is akkoord met deze jaarplanning, ervan uitgaand dat er na overleg met het team geen grote
wijzigingen optreden. Als dit wel het geval is, wordt er nog overlegd.

Formatie komend schooljaar
Vandaag zijn alle ouders geïnformeerd. Het uitgangspunt voor de formatie was continuïteit. Heel fijn
dat Annelies tijdelijk vijf dagen kan draaien.

Schoolgids komend schooljaar
Weinig aanpassingen in de schoolgids ten opzichte van vorig jaar, geaccepteerd.

Ouderbijdrage komend schooljaar
Als ouderbijdrage gelijk blijft op €32,50 zijn we akkoord. Esther checkt dit nog even.

Besteding NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs)
Regina licht de verdeling van de NPO-gelden toe. Onder andere:
● scholing, o.a. EDI, Close reading
● leraarondersteuner (die zelfstandig voor de klas mag staan);
● extra Prisma-groep 4/5 met op dit moment iets meer dan 20 kinderen (P6/7 zit bijna
vol met 26 kinderen)
● leerkracht één extra dag per week (Inge)
● IB’er komt een halve dag extra per week
MR is akkoord met de verdeling.
Studiedagen
In het continurooster hebben de kinderen 5,25 uur onderwijstijd per dag. Dit betekent dat er 7
studiedagen kunnen worden gepland (naast de eerste schooldag met de startgesprekken).
Onderbouw krijgt 4 vrije dagen extra.

Besloten deel van de vergadering (21:30-22:00)
N.v.t.

