
Jaarverslag Medezeggenschapsraad de Regenboog 2018-2019 

 

 

Beste ouders en docenten van de Regenboog, 

 

Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 is het voor de medezeggenschapsraad (MR) een goed 

moment het jaarverslag te schrijven. 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 nieuwe zaken die op ons pad zijn gekomen.   

 

Onze samenstelling was gelijk aan het vorig jaar, in de ouder geleding Marijke Struijs, Susan 

Keizer en ik zelf, Paola Kuipers, als voorzitter. In de docenten geleding is Jan van Andel begin 

2019 weer actief  ingestapt na ziekteverlof. Onze andere docenten zijn Kirsten Oudshoorn en 

Linda Luiten. Linda heeft daarbij ook de GMR in de portefeuille. Zij neemt deel aan deze 

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

Windstreken en onze mening daarin een stem te geven. 

 

Dit jaar hebben wij zes maal overleg gehad met elkaar. Daarvan eenmalig per mail en door 

middel van persoonlijk contact.  Als voorzitter heb ik regelmatig overleg gehad met de directie 

over allerhande zaken. Dit om stukken kort voor te bespreken,  maar ook rond zaken die 

onverwachts speelden op onze school. Daarbij zijn wij ook dit jaar weer aangesloten bij de 

ouderavonden om zo, waar nodig, de MR zaken te kunnen toelichten. Verder hebben we dit jaar, 

via portefeuille-houder en contactpersoon van de verschillende raden, verbinding gelegd met de 

Ouderraad en Schoolraad.  In mei hebben drie leden de Basistraining  MR gevolgd. 

 

In oktober zijn wij de 9de bij elkaar gekomen om het Schoolplan te evalueren. Hierbij speciale 

aandacht voor het Toekomst Gericht Onderwijs en de concrete uitwerking hiervan.  We 

bespraken het jaarverslag van de MR 2017-2018.  Ook hebben wij de jaarplanner doorgenomen. 

Linda heeft ons meegenomen in de planning van de GMR en de thema’s die daar op de agenda 

stonden voor dit schooljaar.  

 

Op 20 november bliezen wij de geplande MR vergadering af, omdat er te weinig relevante 

stukken waren om bij elkaar te komen. Wel behandelen we thema’s met elkaar via mail en 

telefoon. O.a. de vragenlijsten rond de enquête naar de wensen van ouders met betrekking tot 

andere schooltijden is uitgevraagd.  We vulden deze aan en lazen kritisch mee. De aanpassingen 

werden meegenomen in de enquête. Belangrijk in onze aanvullingen waren de leesbaarheid en 

de volledigheid, zodat ouders een juist onderbouwde keuze konden maken rond schooltijden. 

 

Op 22 januari hebben wij tijd besteed aan het intern zorgplan 2018-2019, met name aan het 

competentieprofiel van de IB-ers. We concluderen dat de eisen hoog zijn en dat we als 



Regenboog dankbaar mogen zijn dat we IB-ers op dit niveau in onze school hebben. Het 

Evaluatie verslag 2017-2018 werd besproken en aardig om hier te melden, is dat opvalt dat de 

Regenboog een zeer goede inschatting maakt van het middelbare schoolniveau van onze 

leerlingen in groep 8. Dit geluid had ons al eerder via de middelbare scholen zelf bereikt en werd 

bevestigd in de daarvoor beschikbare statistieken.  

In deze vergadering keurden wij ons jaarverslag MR schooljaar 2017-2018 goed, zodat het op de 

website van de Regenboog gepubliceerd kon worden. Ook op Social Schools is hierover een 

melding verzonden. 

Vanuit de GMR ontvingen we het Privacyregelement. Wij bespraken dit document uitgebreid en 

gaven advies mee aan Linda, ter bespreking in de GMR.  

 

In mei namen Paola, Linda en Susan deel aan de basistraining MR, verzorgd door De Vier 

Windstreken .  Een waardevolle cursus, van twee dagdelen, waarin wij de wet op de 

Medezeggenschap opfristen en de veranderingen en vernieuwingen leerden kennen. Ook 

kwamen wij tot de conclusie dat wij als MR van de Regenboog goed ons werk doen. Met de MR-

leden van andere scholen uit onze stichting werden ideeën uitgewisseld. Aardig om in dit 

verband te melden is dat er door het bestuurskantoor besloten is om meer eenduidige 

documenten en statuten te kunnen ontwikkelen. Het bestuurskantoor zal zich hierover buigen. 

Ten behoeve van deze opdracht is ons eigen statuut aangeleverd. 

 

Op 2 april hebben wij als raad ingestemd met het vakantierooster met twee weken meivakantie. 

Zoals ieder jaar spraken we de wens uit om aan te sluiten bij andere scholen in de regio. 

Basisscholen, maar ook de middelbare scholen, zodat gezinnen en familieleden de mogelijkheid 

hebben gezamenlijk vakantie te vieren. Dit jaar maakt het Centraal Examen dat start op 6 mei 

2020 het complexer om vakanties gezamenlijk te laten vallen. We kiezen voor de meeste overlap 

met betrekking tot de verschillende vakantieplanningen van de scholen in de regio.  

Verder staan de ouderbijdrage en de begroting van de TSO op de agenda. Hierin zijn geen 

veranderingen ten opzichte van vorig schooljaar. Tot slot behandelen we een aantal 

onderwerpen, zoals het financieel beleid D4W, dit naar aanleiding van een vraag gesteld door 

een ouder en we spraken over de geplande voorlichtingsavonden en de aankomende 

stakingsdagen. Hierbij vinden wij heldere communicatie tussen ouders, kinderen en school van 

groot belang.  

 

Op 21 mei is onze directeur Nel bij de vergadering om het jaarlijkse formatieplan te kunnen 

toelichten en na uitleg hebben wij hier unaniem mee ingestemd als raad. Daarnaast is ingestemd 

met het vakantieplan. Ook voor komend schooljaar zijn er middelen voor de werkdrukverlaging 

toegezegd. Hiervan blijft een vakdocent gym op de vrijdagen en wordt de inzet van een 

onderwijsassistent voor een aantal dagen gefinancierd. In deze vergadering koppelden we terug 

aan elkaar hoe de cursus MR is geweest en hoe het is gegaan op de ouderavond rond de 

schooltijden-enquête. We beëindigen deze vergadering met een open gesprek over de komende 

stakingen. De Regenboog heeft er voor gekozen niet deel te nemen aan deze stakingsronde, 



hierdoor is er voor ouders en kinderen van de school geen verandering in lesrooster en is er 

geen sprake van lesvrije dagen. 

 

Op maandag 24 juni kwamen we voor de laatste keer bij elkaar dit schooljaar. We bespraken de 

kalendertekst en gaven een aantal inhoudelijke en tekst technische aanwijzingen mee. Het 

jaarplan van de GMR hebben wij ter kennisname doorgenomen om goed op de hoogte te blijven 

van de ontwikkelingen op het niveau van D4W. Ook ontvingen wij het accountantsverslag 

financiën van de GMR. Tot slot planden we de nieuwe vergaderdata voor onze raad voor het 

komend schooljaar en gaf Marijke aan voor komend jaar de jaarplanner te verzorgen. 

 

Zoals u kunt lezen hebben wij veel zaken besproken en de revue laten passeren in onze raad. Wij 

zien uit naar komend schooljaar.  

 

 


