
Jaarverslag Medezeggenschapsraad de Regenboog 2016-2017 

 

Best ouders en docenten van de Regenboog, 

 

Nu het eind van dit schooljaar nadert,  is het tijd voor de medezeggenschapsraad 

(MR) om ons jaarverslag aan u te presenteren. Op grond van WMS-artikel 7 zijn wij 

als MR hiertoe ook verplicht. Daarom neem ik u graag mee in de zaken die wij als 

raad hebben gedaan en besproken in onze vergaderingen. Het was een jaar met aan 

de ene kant onze vaste beslismomenten en aan de andere kant een jaar waar we 

zijn begonnen met het meedenken over de invulling van het gepersonaliseerd leren.   

 

Onze samenstelling in de oudergeleding was dit jaar dezelfde als vorig jaar. Marijke 

Struijs, Susan Keizer en ik zelf, Paola Kuipers, als voorzitter. In de docentengeleding 

hebben we afscheid genomen van Mieke Bijman en heeft  Jan van Andel haar plaats 

ingenomen. Kirsten Oudshoorn en Elisa Swager hebben ook dit jaar weer zitting 

genomen. Elisa heeft in verband met haar zwangerschap de GMR taak tijdelijk 

overgedragen aan Marijke en Susan. Zij hebben 1 maal deel genomen aan deze 

overstijgende raad om zo goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen 

D4W. Na haar zwangerschap heeft Elisa deze taak weer op zich genomen. In 2017-

2018 zal Elisa de Regenboog gaan verlaten en ontstaat daarmee een vacature in de 

docentengeleding. 

 

Zoals ieder jaar hebben wij vijf maal overleg gehad met elkaar. En zijn wij met een 

ruime vertegenwoordiging aanwezig geweest op de voorlichtingsavond op 10 januari 

rond het gepersonaliseerde onderwijs, georganiseerd door de GMR. Een 

inspirerende avond, waar een aantal scholen, die al aan de slag zijn met dit concept, 

de ervaringen zowel positief als negatief hebben gedeeld. Heel waardevol voor onze 

school, zodat wij weloverwogen kunnen gaan starten met deze nieuwe vorm van 

onderwijs. 

Als voorzitter heb ik naast de reguliere vergaderingen ook regelmatig overleg gehad 

met directie over allerhande zaken.  

 

In oktober zijn wij dinsdag de 4de  bij elkaar gekomen en hebben wij Jan verwelkomd 

in onze raad. Elisa is met zwangerschapsverlof gegaan en Mieke nam deze 

vergadering afscheid. We zijn bij elkaar gekomen om het jaarverslag en de ouder 

enquête te bespreken. Goed om te zien dat de uitkomsten van deze enquête zeer 

positief zijn en dat ouders tevreden zijn over hoe het gaat op de Regenboog. Wij 

bespraken ook de reactie op de vraag van een ouder over de vervangingspool, die 

vorig jaar weer snel leeg was. Een thema wat ook landelijk speelt en bij ook bij de 



GMR op de agenda staat. Vanuit de MR gaven wij hierover ook eind van dit 

schooljaar een signaal af, zodat dit hoog op de agenda blijft staan bij de GMR. Want 

de veranderingen van de afgelopen jaren (zoals samenwerking met andere 

stichtingen om de vervangingspool te vergroten) hebben nog niet voldoende 

opgeleverd om het probleem structureel op te lossen. 

  

29 november hebben wij het nascholingsplan bekeken en advies uitgebracht. Ook 

het jaarlijkse Evaluatieverslag en de Arbo Quickscan stonden op de agenda.  

Vanuit de directie is een eerste aanzet geschreven voor de start van het 

gepersonaliseerd leren. Een belangrijk thema waar wij in deze vergadering veel tijd 

voor hebben vrijgemaakt. Advies is uitgebracht aan de directie. 

 

Op 10 januari zijn wij op de voorlichtingsavond voor het gepersonaliseerd onderwijs 

geweest. Een interessante avond waaruit kan worden geconcludeerd dat er veel 

manieren zijn waarop deze vorm van onderwijs kan worden ingevuld. Op de 

Regenboog kiezen wij ervoor dit stapsgewijs te doen en op een weloverwogen 

manier. Daarbij vinden wij dat deze vorm van onderwijs onlosmakelijk verbonden is 

met de overstap naar meer digitaal onderwijs. Vanuit de raad maken wij dit 

onderwerp tot een vast agendapunt in de komende jaren. 

 

Op 9 februari hebben wij als raad ingestemd met het vakantierooster. En hebben wij 

ons verdiept in het (voor onze school verplichte) protocol medisch handelen en hierbij 

advies uitgebracht aan de directie. 

 

Op 14 maart sloot onze directeur aan bij de vergadering om een toelichting te geven 

op het formatieplan voor het komende schooljaar. Er was tijd voor vragen en 

discussie en het is goed te zien dat onze school groeit en er ruimte is om ook dit jaar 

geen combinatieklassen te hoeven vormen. Wij stemden in met het geformuleerde 

plan.  

Andere zaken die deze vergadering ter sprake kwamen zijn het inspectiebezoek en 

de aanbevelingen die hieruit voorgekomen zijn. En we adviseerden op een stuk rond 

de invulling van het passend onderwijs door onze school.  

Vanwege het succes van de ouderavonden van de afgelopen twee jaar, hebben wij 

op deze vergadering aangegeven graag mee te denken over de invulling van deze 

avond. De MR vindt deze open manier van communicatie naar ouders toe  belangrijk 

en het is mooi om te zien, dat ons voorstel van 3 jaar geleden, om ouderavonden te 

gaan organiseren, zo enthousiast is overgenomen door het team en directie. Het is 

nu een vast punt op de jaaragenda van de Regenboog. 

 



Eind mei bereikte ons het bericht dat Elisa een nieuwe baan heeft en dit zorgde 

ervoor dat in de formatie een vacature ontstond. Er werd een vacature uitgezet 

binnen D4W en vanuit de raad heeft een van de leden aan de sollicitatiegesprekken 

deelgenomen, zoals de wet op de medezeggenschap dit voorschrijft. Vanuit de raad 

gaven wij een aantal voorkeuren mee.  

 

Onze laatste vergadering was op 6 juni. Hierin regelden we een aantal praktische 

zaken (de nieuwe vergaderdata, het maken van onze jaarplanner, invulling van de 

jaarkalender etc). Verder dachten we mee over de inhoud van de ouderavond, waar 

een aantal van ons ook aanwezig was.   

 

We sluiten het jaar af met de vaststelling van dit jaarplan. Zoals u kunt lezen hebben 

wij ook dit jaar veel besproken en geadviseerd en hebben wij ingestemd met een 

aantal belangrijke zaken. Als Raad zien we uit naar komend jaar en wensen u voor 

nu een zonnige zomervakantie toe.  

 

Paola Kuipers voorzitter MR de Regenboog 

 

 


