
MR vergadering d.d. 13 oktober 2015 
 
Op dinsdag 13 oktober kwamen de leden van de MR bijeen voor de tweede 
vergadering van dit schooljaar. 
Vast punt van de vergadering is dat de directeur  aanschuift om een kort overzicht te 
geven van zaken die spelen op school of om verslag te doen van zaken die zijn 
afgerond. 
Het Schoolplan is door het Bestuur goedgekeurd. 
Door het team is het Schoolontwikkelplan goedgekeurd.  
Het Jaarverslag komt volgende vergadering aan de orde. 
Aan de waterkant naast het speelplein is een hek geplaatst. We zijn er erg blij mee. 
Er is toestemming van de gemeente om de Kiss and Ride plek duidelijker te 
markeren, bijvoorbeeld door gele verf. Dit gaat binnenkort gebeuren. 
De maandag na de herfstvakantie is een studiedag voor het team.   
Het thema is Positive Behavior Support onder begeleiding van Gedragspunt.  
Een van de aandachtspunten zal Normen en Waarden zijn. 
Later in het jaar zal er een ouderavond volgen met Gedrag als onderwerp. 
Ook Juf Dominique schoof, op uitnodiging van de oudergeleding van de MR, aan om 
kort verslag te doen van de ontwikkelingen bij De Regenboog. Zij verwacht zeker tot 
december volledig bezig te zijn met de administratieve afwikkeling van allerlei zaken. 
Er is begonnen met drie groepen maar het zijn er nu al vier. Verwacht wordt dat er 
binnenkort nog meer groepen gestart gaan worden. 
Men heeft veel medewerking gehad bij het verkrijgen van meubilair en andere zaken. 
Daar zijn de leerkrachten heel blij mee. Er is veel aanbod van mensen om iets samen 
met de kinderen te doen. (denk bijvoorbeeld aan sport) Zo gauw er weer even tijd is, 
gaat men kijken hoe dit soort zaken geregeld kunnen worden. De kinderen die hier 
nu zitten, zijn hier tijdelijk. 
Op dit moment is Heerhugowaard noodopvang. Dus na een aantal weken vertrekken 
de kinderen weer naar een andere locatie. 85% van de kinderen komt uit Syrië, de 
rest komt uit andere landen. 
Er wordt gewerkt in lesblokken van 10 weken. Na drie weken wordt er getest. Aan 
het eind van de tien weken worden de kinderen weer getoetst en deze informatie 
wordt vastgelegd. Deze info kan eventueel mee naar een volgende verblijfplaats. 
Monique, die als ouder, ook in de GMR zit, meldde dat er een Protocol door de GMR 
is gemaakt voor schorsing en verwijdering van leerlingen. Wij gaan dit naast ons 
eigen protocol leggen om te zien of dit overeenkomt. 
Onze volgende vergadering is op 24 november. 


