Notulen Gezamenlijke OR/MR
Locatie:
Tijd:

13 maart 2017

Regentesselaan
19.00 uur – 20.15 uur

Aanwezig:
OR-leden
Ellen
Sjors
Margreet
Winnie
Esther
Marina

MR-leden
Saskia
Roland
Katinka
Sietske
Tineke

directie
Wijbrand
Ineke

1. Notuleren. Tineke maakt kort aantekeningen van de afspraken.
2. Korte voorstelronde
3. Gezonde school. Vorig jaar is hier over gebrainstormd. Renske, Marleen, Sietske en Bjorn zitten in
deze werkgroep. Er zijn verschillende ideeën/ initiatieven.
•

stand van zaken. Water drinken i.p.v. sap. Er zijn ideeën over het evt. aanschaffen van bidons
waardoor nog meer kinderen water gaan drinken. De werkgroep gaat hiermee verder. Esther
wil hierbij aansluiten.

•

PR; hoe kunnen we die verbeteren? Facebook wordt vooral beperkt gebruikt en niet zozeer
voor PR.
Hoe komen ouders bij de Regenboog terecht? Vooral via mond-op-mondreclame. Elke drie
weken zijn er info-rondes waarbij Ineke en Wijbrand geïnteresseerden rondleiden.
Idee: Ouders hierin mee laten draaien.
Hoe bereik je nieuwe ouders? Is het een idee om een PR-groep in te stellen? Er gebeurt al
veel op dat gebied. Nieuwe ideeën zijn welkom. Biv.: Kinderen van de Regenboog lezen voor
op de peuterspeelzaal.

5. Het "voeten op tafel overleg" later dit voorjaar wordt hiervoor een oproep onder ouders en
collega's gedaan. Twee keer per jaar zal er een informeel overleg gepland worden met als vraag
"Waar kan de school zich in verbeteren?" Er wordt tijdens deze vergadering positief op gereageerd.
Wijbrand komt t.z.t. met een voorstel.
6. Schooltijdenonderzoek; stand van zaken en welke vragen leven er? Vlak voor de zomervakantie
is er een uitgebreide rapportage naar de ouders gegaan. Er komt nog een informatiemoment voor
ouders en team in het voorjaar. Oudergeleding MR: instemmingsrecht m.b.t. verandering van
schooltijden. Personeelsgeleding MR: instemmingsrecht m.b.t. werk en pauzetijden personeel.
Waarschijnlijk voor of net na de zomervakantie zal er een ouderraadpleging plaatsvinden.

7. Verkeer Kruising Kapteijnlaan/ Wevelaan. De nieuwe situatie geeft verkeersproblemen. Er is
inmiddels een schouw geweest met de wethouder van verkeer waarbij ook Wijbrand en Liesbeth
Maats aanwezig waren. Er wordt door de gemeente erkend dat de nieuwe verkeerssituatie veel
problemen oplevert. Hopelijk komen er verbeteringen.
•

zijn er zaken die aan de verkeerwerkgroep doorgegeven moeten worden? Parkeren bij de
locatie Regentesselaan. Er wordt vaak slecht geparkeerd waardoor de ruimte en het zicht
wordt beperkt.

8. Korte brainstorm over de door school georganiseerde activiteiten ( zie activiteitenkalender) Is er
behoefte aan nieuwe andere activiteiten? Goed om hier eens met een frisse blik naar te kijken. Dit
kan ook heel goed eens in een voeten op tafel overleg aan de orde komen.
•

Zo ja welke?

•

Welke activiteit zouden we dan kunnen schrappen?

9. Ter info voor de LOR en LOW.
De
volgende vergadering is op 15 mei. De activiteiten tot deze datum worden in de werkgroepen
voorbereid. De teamleden kunnen contact zoeken met de inkoopcommissie per locatie. (R'ln: Lieke,
W'ln: Winnie).

