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Genodigden:  

- OMR: Janneke v. Summeren (vz), Jolijn Geurts van Kessel,  

Gunilla v. Zandvoort (notulist) 

- PMR: Dorine van Toor, Jenny Willems, Loes Boll-Manders, 

Sandra spijkers 

- Directie: Hilde van Eldonk 

- Gast: Intern Begeleider (IB) Ingrid Brouwers  

(tbv agendapunt 2B-Armoedesignalering) 

 

Afwezig m.k.: -- 

 

Kopie aan: Hilde van Eldonk 

 
Vergadering  

15 december 2022 

 
Notulen MR 

 

1. Opening en vaststellen agenda  

Vergadering is geopend, agenda blijft ongewijzigd. 

 

2. Informatie vanuit de directie 

A- Evaluatie pilot pre-teaching groep 8 en vervolg 

3 ochtenden per week worden zal door een leraar extra rekeninstructie aan groep 8 gegeven 

blijven worden. Eerste resultaten (toets midden 8) laten erg goede progressie zien, vandaar dit 

besluit. Besloten is dit ook bij andere groepen die o.a. door lockdowns achterstanden opgelopen 

hebben te gaan doen (zie ook punt C-Subsidie verbetering basisvaardigheden). 

 

B- Project armoedesignalering, update & vervolg 

Binnen De Regenboog was het de bedoeling om een werkgroep bestaande uit PMR i.s.m. intern 

begeleider op te starten om het in kaart gaan brengen hoe groot het probleem is (hierbij 

rekening houdend dat er op verborgen armoede mogelijk blijft). Dit is even niet van de grond 

gekomen i.v.m. project pre-teaching (zie punt 2A). 

De beschikbare info t.a.v. de plekken waar ouders/verzorgers hulp kunnen vragen was al eerder 

publiekelijk gedeeld in Druppelgewijs en op de website van de school 

https://www.regenboogschaijk.nl/informatie/financiele-hulp/ onder Samen (SAM&). Hierdoor hebben enige 

ouders de evt. beschikbare hulp aan kunnen vragen. 

 

 Actie directeur: Opnemen in Druppelgewijs (voorzitter stuurt directeur links toe): 

a) Energie-bijdrage gemeente. Hoe aan te vragen?  

b) Ook relevante info t.a.v. armoedebeleid (vakantie mogelijkheden) van de gemeente 

toevoegen. 

 

C- Subsidie verbetering basisvaardigheden (Goedkeuring MR gevraagd) 

Aanvraag versterking basisvaardigheden ad €900/leerling is gedaan. BS De Regenboog is 

ingeloot, waardoor een groot budget beschikbaar is. Mogelijkheden zijn in ‘menukaart’ 

benoemd, o.a. pre-teaching en high dosis tutoring. 

Er staat veel in de activiteitenplan van de BS De Regenboog welke hierop aansluiten. Focus op 

lesgeven/primaire proces blijft hierop. Periode is sept. 2022 t/m 1 januari 2024, voor 

activiteiten die nog niet door NPO geïnvesteerd te worden (NPO loopt door tot 2025). Gekozen 

is voor taal- en rekengebieden. Op basis van de bijlage is e.e.a. op detail toegelicht. 

• In principe voorziet de MR geen problemen, het is meerwaarde en versnelling van de 

bestaande plannen. Mondeling akkoord. 

 Actie: Directie stuurt n.a.v. toelichting een schriftelijke aanvraag met verwijzing naar 

bestaande ambitieplannen. MR krijgt deze begin januari en zal hier dan vlot een schriftelijk 

reactie op te kunnen geven. 

 

D- Vakantiejaarplanning 2023-2024 

In het concept zijn vakantieperiodes opgenomen. Toelichting is i.v.m. tijdgebrek niet aan 

toegekomen.  

 Actie voorzitter/directeur: Komt terug op agenda volgend overleg (incl. toelichting). 

  

https://www.regenboogschaijk.nl/informatie/financiele-hulp/
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E- Energie- en klimaatmaatregelen school / Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) 

E1) Luchtventilatie en temperatuur 

MR is geïnformeerd t.a.v. acties omtrent ventilatie en klimaat in de school. Dit omdat de 

directeur in juli jl. een brandbrief aan het beheer Optimus heeft gestuurd. In oktober jl. is dit 

doorgesproken met beheer. Er ligt inmiddels een advies voor airco’s in alle klassen, koffiekamer 

en kantoren. Maar dit advies roept ook vragen. Vragen omtrent duurzaam, onderhoudskosten 

en CO2. Dit advies ligt nu bij het College van Bestuur. 

De volgende vervolgacties staan nu op papier; 

- Verzoek om in de koffiekamer en kantoren aanvullend naar CO2 te laten kijken, zodat we de 

gehele situatie goed in beeld hebben. Dit i.v.m. gezondheidsklachten in de kantoren die nog 

een onduidelijke oorzaak hebben. 

- Als we kiezen voor een airco systeem is het qua duurzaamheid (en betaalbaarheid energie) 

een must dat we dan ook zonnepanelen leggen. Is anders echt niet te verantwoorden. Dak 

van school is daar uitermate geschikt voor. 

Er komt een totaalplaatje waarin de volgende vragen worden beantwoord: 

1. Wat lost de oplossing wel op en wat (wellicht) niet? 

2. Wat zijn de kosten voor de oplossing? 

3. Wat verwachten we aan energielasten stijging met dit systeem? 

4. Wat zijn de kosten voor zonnepanelen. 

5. Welke mogelijkheden zien we richting gemeente en/of subsidie Dumava? 

 

E2) Licht 

Op zeer korte termijn worden in het kader van duurzaamheid alle lampen in de school 

vervangen door ledverlichting (daglichtsterkte). 

 

F- Meubels 

We krijgen in het nieuwe jaar nieuwe meubels in de groepen 3 t/m 8. 

Dinsdag 10 januari a.s. worden vanaf 13.00 uur de oude meubels opgehaald door Stichting 

Townships. Deze krijgen een tweede leven in Afrika. Er komt die dag een container van 12 

meter. School zorgt ervoor dat alle meubels buiten bij de container staan. Stichting Townships 

laadt alle meubels in en neemt de container dezelfde dag mee. 

We vragen de ouderraad om hulpouders voor de dinsdag in te zetten. Zo is het zo veilig 

mogelijk en gaat er zo min mogelijk onderwijstijd voor de kinderen en leerkrachten verloren. 

De volgende dag worden de nieuwe meubels door het bedrijf Galvanitas geleverd en geplaatst. 

Onze leerlingen hebben 1 dag geen stoel en tafel. Onze leerkrachten zorgen voor een goede en 

haalbare oplossing om de dag zo goed mogelijk door te komen. 

 

3. Ingekomen post en mededelingen 

a) 2 personen hebben aangegeven mogelijk interesse te hebben op vacatures OMR. 

b) Verder geen mededelingen en post. 

 

4. Notulen en actiepunten vorige vergadering, 15 november jl. 

Verslag is doorgenomen en vastgesteld.  

Actiepunten zijn n.a.v. dit overleg bijgesteld. Zie laatste pagina van dit verslag. 

 

5. Vacatures Oudergeleding MR / verkiezing 

Vacatures zijn in Druppelsgewijs en Parro gedeeld. Response: 2 personen hebben aangegeven 

interesse te hebben.  

 Actie voorzitter: uitnodigen voor kennismaking vergadering van januari. 

 

6. Rondvraag:  

a) OMR lid mw. G. van Zandvoort geeft aan bereid te zijn n.a.v. het vertrek van OMR-lid als 

vicevoorzitter te gaan ondersteunen. 

b) Secretaris en PRM lid gaan afspraak met ICT maken i.v.m. achterstand informatie MR 

(bijwerken) op website. 

 

7. Sluiting 

Allen zijn bedankt voor de inbreng.  
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ACTIELIJST  
 Onderwerp  Streefdatum Door 

1.  Website MR actualiseren/bijwerken (zie mail aan MR 23/11/22): 
- Activiteiten(jaar)plan MR 2022-2023:  

- Jaarverslag MR 2021-2022 
- div. goedgekeurde verslagen sinds mei 2022 

Nov. 22 Secretaris 

2.  OMR vacature: 2 geïnteresseerden uitnodigen t.b.v. kennismaking 25/01 December Voorzitter 

3.  Password WiFi Regenboog-gasten met OMR delen (tbv bestanden Teams) Januari PMR 

4.  Druppelgewijs: > info opnemen over:  
- Armoedebeleid & aanvragen Gemeente 
- Energiebijdrage door Gemeente mogelijk: link met info tbv aanvraag 

Dec. VZ/directeur 

5.  Subsidie toekenning: formeel voorstel/goedkeuringsaanvraag van subsidie-
investeringsplan met verwijzing naar bestaande ambitieplannen naar MR 

sturen t.b.v. definitieve formele/schriftelijke goedkeuring 

Begin jan.’23 Directeur/IB 

6.  Extra digitaal overleg inplannen t.b.v. formele goedkeuring ‘subsidie-
investeringsplan’ 

Jan.’23 Voorzitter 

7.  Vakantiejaarplanning 2023-2024: nadere toelichting op concept Jan.’23 Vz/Directeur 

 
 

Vergaderdata schooljaar 2022-2023 

Tijdstip 19.30 uur. Locatie: BS De Regenboog. 

- Wo. 28 sept. 

- Di. 15 nov (zonder directeur) 

- Do. 15 dec 

- Wo. 25 jan  (zonder directeur) 

- Di. 21 mrt 

- Do. 20 april 

- Wo. 24 mei 

- Di. 13 juni (zonder directeur) 

- Do. 29 juni  

- Afsluiting di. 11 juli (tijdstip: NB) 

 

 

 


