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Datum: 

Tijd: 

Locatie: 

Voorzitter: 

Secretaris: 

Notulist: 

Agenda MR-vergadering 

 

27.01.2021 

20:00-22:00 

Kallameer 2  Woerden 

Bart Hugen 

Isabel Schijf-Rook 

Arwen Eekhof 

Tijdstip  Onderwerp  Korte toelichting  Status  Voorbereiding  

20:00 1. Notulen (G)MR 

 

Zijn er punten 
vanuit de GMR 
notulen die wij 
moeten/ willen 
oppakken? 

 Allen doorlezen 
 

20:05 2.Notulen 
26.11.2020 

Goedkeuren ja/ 
nee 

  

20:10 3.Huishoudelijk 
reglement 

 Vragen 
beantwoorden 
en met elkaar 
goedkeuren. 

Daarna wordt 
het document 
geborgd. 

Allen 

20:15 4.Jaarverslag MR 
De Regenboog 
2019-2020 

Marjolein heeft 
het jaarverslag 
gemaakt en deze 
wordt op de 
website geplaatst. 

Ter info Met dank aan 
Marjolein! 

20:15 5. Aanpassen 
stuk tekst op de 
website 

 

De tekst op de 
website was niet 
meer up to date.  

De tekst op de 
website over de 
MR is 
aangepast. 
Actie: tekst 
kritisch 
doorlezen en 
aanpassingen 
toevoegen. 

 

Graag nog 
pasfoto's 
opsturen naar 
Isabel. Of we 
maken een 
groepsfoto via 
TEAMS.  Deze 
foto wordt op de 

Isabel 



website 
geplaatst. 

 

20:20 

 

6. Concept 
jaarplan MR 

N.a.v. de vorige 
aanvullingen 
heeft Isabel het 
jaarplan van de 
MR passend 
gemaakt. 

Doorlezen en 
goedkeuren 

Isabel 

20:25 7. Verdeling uren 
secretaris 20 uur 
vs 40 uur 

 

Wat zijn de taken 
van de secretaris? 
Hoe worden deze 
uren verdeeld? 
Volstaan die 20 
uur? 

Notulen schrijven, 
jaarverslag; zijn 
dat ook de extra 
taken van de 
secretaris? 

 

Met elkaar over 
nadenken 

Allen 

20:30 8. We bespreken 
de punten van 
Hellen met elkaar 
voor. 

   

20:45 

Hellen sluit aan 

9.Terugkoppeling 
NCO po verslag  

 

 

 

De uitslag van dit 
verslag wordt met 
de leerkrachten 
van de 
bovenbouw 
besproken en aan 
de hand daarvan 
wordt er gekeken 
naar tips en tops. 

Ter info 

 

 

 

Marjolein, Corine 
en Hellen 

 

 

 

20:50 10.Up to date 
versie van het 
jaarplan van De 
Regenboog 

 

Hellen heeft een 
up to date versie 
van het jaarplan 
van De 
Regenboog 
toegevoegd. 

 

Doornemen en 
toevoegingen 
plaatsen 
 

Hellen 

 

20:55 11. Marap 

 

Daarin wordt o.a. 
besproken: de 
lockdown en het 
kansrijk adviseren 

Doorlezen en 
indien nodig 
vragen opstellen 
 

Hellen 

 



voor de groepen 8 
en de begroting 
2021 en de 
realisatie 2020 

 

21:15 

 

12.Voorstel 
formatie 

Dit voorstel is 
geschreven n.a.v. 
de begroting en 
het gesprek dat 
we in november 
in de MR met 
elkaar hebben 
gevoerd (zie 
brainstormsessie). 

Doornemen en 
vragen opstellen 

Hellen 

21:35 

 

12.Plan nieuw 
directiestructuur 

In combinatie 
met de SWOT 
analyse van Carla 
 

Voorzet 
directiestructuur 
werd besproken. 
8 december kwam 
het advies van 
Carla en vanaf dat 
moment werd er 
pas gehandeld. 
Hoe gaat het 
nu?Welke 
vacatures staan 
uit? Wat kan 
hierbij de rol van 
de MR zijn? 

 

12 januari is dit 
plan besproken 
met: Helga, 
Lisette, Mariska 
en Maroef 
(werkgroep 
directiestructuur) 

Dit plan, gaat na 
een paar kleine 
aanpassingen, 
naar het bestuur. 

Informatief 

 

Reacties met 
elkaar delen en 
de te nemen 
stappen worden 
besproken. 

Hellen 

21:55 w.v.t.t.k.    

     

         

 


