MedezeggenschapsRaad
Schooljaar 2016-2017
Notulen vergadering
Datum: 22-11-2016
Tijdstip: 20.00-22.30 uur
Locatie: @DeRegenboog

Van Gentlaan 4, 5694 SC Son en Breugel
Uitgenodigd MR
Sven Pekelder (secr.) (SP)
Ruud Schrurs (pen.) (RS)
Janneke Nagel (voorz.) (JN)
Olga Stoffels (OS)
René van den Hove (RH)
Mandy Huijser (MH)

Voorzitter vergadering: Janneke Nagel (OS)
Uitgenodigd: Letty Aarts (LA)
Afwezig: Ruud Schrurs

Stukken;
- = geen bijbehorend stuk
B = bijgevoegd
T = ter vergadering uitgereikt
R = reeds verstuurd of uitgereikt

Notulist: Sven Pekelder (SP)

Actie
1

Opening en vaststelling agenda

2

Verslag vorige MR-vergadering
Gearresteerd

3

Openstaande actiepunten
• Gezond trakteren: Teuntje overlegd met het team (hoe ga je om met ongezonde
traktatie) en met ouders.

4

Ingekomen stukken
• Geen. Postvak is opgeheven, communicatie waar mogelijk digitaal, via Janneke of
Teuntje.

5

Agendapunten ter besluitvorming
• Ondersteuningsplan: Olga werkt hier nog aan, instemming vanuit MR per mail, waarbij
Olga de punten aangeeft die afwijken/aanvullen van het Platoo-brede
ondersteuningsplan.
Agendapunten ter instemming (personeel)/advies (ouders)
• Formatieplan
Jolanda als vervanging van Tinus geldt voor een jaar. Voor schooljaar 2017-2018
moeten we een plan maken voor vervolg.
Teuntje zorgt voor een begrotingssamenvatting vanuit Platoo (komt per mail)
De MR stemt na toelichting in met het formatieplan.
• Schoolplan
De MR stemt na toelichting in met het schoolplan. Teuntje voert nog wat correcties
en aanvullingen door.
• Jaarplan
De MR stemt na toelichting in met het jaarplan.
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6

Agendapunten ter kennisgeving
• Status nieuwbouw: Teuntje/Platoo is in gesprek met de Gemeente rondom de plannen
Breugel Bruist.
• Eindtoets groep 8. Er is binnen Platoo gekeken naar verschillende opties voor de
Eindtoets (Cito of alternatieven (IEP, Route8)). Doel was mogelijkheden in kaart te
brengen en advies uit te brengen aan Platoo, doelstelling was om de toetsdruk te
verlagen en een toetsmethode te selecteren die het beste aansluit bij de wijze van
onderwijs. Voor De Regenboog geldt dat voor 2016-2017 (dit schooljaar) gekozen is
voor de IEP. Binnen Platoo ligt het voorstel dat scholen zelf kiezen voor de methode.
Er komt nog een informatie-avond voor ouders met kinderen in groep 8.
• Evaluatie Peuterwerk en BSO: Communicatie met ‘Kids in Town’ verloopt goed,
samenwerking met Korein vraagt meer aandacht.
• Schooltijden: Er wordt gewerkt aan een overzicht van mogelijkheden voor
alternatieven voor schooltijden (o.a. vanwege de wens de werkdruk beter te
beheersen).

7

GMR/WSNS
• Geen bijzonderheden.

8

Agendapunten ter brainstorming
• Activiteitenplan: 7 februari gaat naar 16 februari, verder geen verplaatsingen.
Rondvraag
• Janneke: Heeft er iemand behoefte aan nascholing MR? Neen.
•
• Sluiting van de vergadering om 22:07 uur
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