
Notulen MR vergadering 31 mei 2016 
 
Aanwezig: Erik, Friso, Alfred, Sandra, Marieke 
Afwezig: Willeke 
 

1. Opening door Erik 
 

2. Verslag vorige vergadering: 
Notulen vorige vergadering is goed gekeurd. Deze notulen mag op de site. Dit mag al 
na goedkeuring via e-mail. Sandra checkt dit. 
 

3. Ingekomen stukken: 
- Tijdschriften MR. Worden doorgelezen door oudergeleding MR. 
- Uitnodiging gemeente: avond rondom verkeersveiligheid op 6 juni 20.00u. 
Friso, Alfred, Erik, Sandra, Marieke gaan hier naar toe. Willeke? 
Even aanmelden voor deze avond via de gemeente. 
- Nieuw teamlid MR  volgend schooljaar. 
 

4. CITO groep 8: 
Landelijke gemiddelde score: 534,6 
Gemiddelde score Regenboog: 533,5 
Functie van eindtoets en mogelijkheid van eventuele andere eindtoetsen besproken. 
 

5. Werkgroep schooltijden: 
- Ouderavond als zeer prettig ervaren. 
- 13 juni mening team vastgelegd (al dan niet unaniem) 
- 14 juni oudervragenlijst de deur uit. Voor alle ouders van groep 1 t/m 6, alle ouders 
van kinderen die zijn ingeschreven en de ouders van kinderen die hier peuterwerk 
volgen. 
- In september komt werkgroep weer bij elkaar om alles te vergelijken met elkaar. 
- Doel: einde kalenderjaar besluit hebben genomen. 
 

6. Formatie: 
- Druk mee bezig. Onzekere factoren: welke leerkrachten kunnen volgend jaar 
ingezet worden en waar verdwijnt er 1 klas.  
- Communicatie naar ouders over krimp (verdwijnen 1 klas) + teaminvulling komt op 
gang wanneer er een goed plan staat. 
- Uitbreiding Pool om vervangingen te dekken en tijdelijke ruimtes in te vullen. 
 

7. DUO tevredenheidsonderzoeken: 
Ouders (+/- 41% respons). Resultaten: 
- Algehele tevredenheid 7,9 
- Leerkrachten scoren bij ouders 8,9 
- Sociaal / emotioneel – veilig klimaat scoort hoog. 
- Begeleiding wordt als positief ervaren 
- Minder tevreden over aantal leerlingen in klas. 
- Ouders minder tevreden over toetsen. 
- Ouders minder tevreden over sportfaciliteiten. 
 
Team: 
- Algehele tevredenheid 8,7 
- Werkdruk minder tevreden maar wel boven landelijk gemiddelde. 
- Hoge score op werkplezier.  
- Sociaal / emotioneel – veilig klimaat scoort hoog. 
- Minder tevreden over toetsen.  



Kinderen: 
- Sociaal / emotioneel – veilig klimaat scoort hoog. 
- Minder tevreden over toetsen 
 
Resultaten worden teruggekoppeld naar ouders en team. 
- Team bespreekt dit op laatste studiedag (6 juli) 
- Inhoudelijke gegevens wil Sandra na de vakantie terug geven aan ouders. 
Misschien een idee om voor de zomervakantie alvast globaal te schetsen wat de 
resultaten zijn. Anders heeft het voor ouders weinig betekenis aangezien het al in 
april is ingevuld.  
 

8. Ontwikkelingen m.b.t. nieuwbouw 
Zie punt 3. 
 

9. Rondvraag;’ 
Alfred: rooster van aftreden oudergeleding MR. Erik gaat dit uitzoeken.  


