
Jaarverslag Medezeggenschapsraad de Regenboog 2015-2016 

 

Best ouders en docenten van de Regenboog, 

 

Het eind van dit schooljaar is voor de medezeggenschapsraad (MR) een goed moment voor het 

schrijven van het jaarverslag. Op grond van WMS-artikel 7 zijn wij als de 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, maar ook waren er 

onverwachtse zaken waar we mee bezig zijn geweest.   

 

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 hebben Mieke Bijman, Kirsten 

Oudshoorn en Elisa Swager weer zitting genomen. Elisa 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 vierwindstreken en onze mening daarin een stem te geven. 

 

Zoals ieder jaar hebben wij zes maal overleg gehad met elkaar. Daarvan vijf keer vergaderd en 

eenmalig per mail/persoonlijk contact. Als voorzitter heb ik zeer regelmatig overleg gehad met directie 

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

onverwachts speelde op onze school. Dit jaar heb ik ook aangesloten bij een vergadering van de 

Schoolraad, om zo binding te krijgen met wat er zoal speelt als het gaat om identiteit van onze 

Regenboog. Een bijzondere avond, waarin mij wederom opviel hoeveel mensen er zich inzetten voor 

onze school. 

 

In september zijn wij de 29ste bij elkaar gekomen om het jaarplan, intern zorgplan en evaluatieverslag 

te bespreken en van advies te voorzien. Ook hebben wij door middel van een bloemengroet afscheid 

genomen van Monique, die ons jaren heeft versterkt in onze raad.  

In deze periode is ook de OPR opgericht (Ondersteuningsplan Raad) een samenwerkingsverband in 

Midden Holland om de nieuwe wet van het passend onderwijs te gaan begeleiden. Vanuit onze school 

is een oproep gedaan of er ouders zitting wilde nemen in deze raad. Later in het jaar is de OPR 

officieel opgericht (geen ouder van onze school hierin) en is de afspraak dat wij op de hoogte 

gehouden worden van verdere ontwikkelingen en zo nodig daarin inspraak te kunnen hebben.  

 

In december hebben wij het nascholingsplan bekeken en advies uitgebracht. Ook de jaarlijkse 

vaststelling van de begroting TSO stond op de agenda. Marijke heeft in deze periode haar cursus MR 

met succes afgerond. Fijn dat wij een lid in onze raad erbij hebben met een welverdiend certificaat. 

Ook is er contact geweest met de leden van MR van de Wilhelmina school vanwege evaluatie van de 

nevenvestiging-constructie die we zijn aangegaan. Alles verloopt zoals afgesproken en naar wens.  

 

In februari hebben wij als raad ingestemd met het vakantierooster. Twee weken Mei vakantie en goed 

om te noemen is dat er dit jaar een aantal studiedagen/uren vlak voor de vakantie gepland waren. 



Hierdoor kunnen ouders eerder op vakantie en kosten besparen. Vanuit de MR is de wens 

uitgesproken dit ook komend jaar mee te nemen in de planning. 

 

In maart en april bereikte ons het nieuws dat de GMS genoodzaakt was om te sluiten. Vanuit de MR 

hebben wij een brief gestuurd om de GMS veel kracht toe te wensen in deze ingewikkelde tijd van 

afscheid nemen. Samen met directie hebben we in onze raad nagedacht over hoe we voor kinderen en 

ouders, die eventueel onze kant op zouden komen, een warm welkom konden verzorgen. Thema’s 

waren hoe verzorgt de school een goede persoonlijke overdracht op didactisch niveau en hoe zorgen 

we voor een nieuwe groepsband binnen de klassen. Ook is besloten voor een open communicatie naar 

ouders toe, door middel van een grote ouderavond.  

 

Het gebruikelijk formatie plan is opgeschort naar juni, immers door de nieuwe kinderen op school was 

het mogelijk extra formatie te realiseren. Geen combinatieklassen meer en het streven om zo min 

mogelijk  verschillende docenten voor de klas te krijgen is gelukt. Zelfs het splitsten van de grootste 

groep, zodat kinderen zoveel mogelijk aandacht kunnen krijgen is met LIO stagiaires georganiseerd. 

Een hele ingewikkelde puzzel, waar het team een mooi plan voor heeft gerealiseerd. Op een 

spoedvergadering hebben wij als MR ingestemd met dit plan en meegedacht over de ouderavond op 

14 juni rond dit thema. Ook is ingestemd met verandering van schooltijden. Alle kinderen om 12 uur 

uit op woensdag was een gekoesterde wens van veel ouders bleek uit de ouderenquête en zal vanaf 

september 2016 ook ingevoerd worden. 

 

Tot slot speelde het thema van de nieuwe onderwijsontwikkeling binnen de vier windstreken. 

Overgang naar het gepersonaliseerd onderwijs wat qua onderwijsvorm veel beter past bij onze huidige 

samenleving. Ook de Regenboog gaat hier een start mee maken. Er is gekozen om dit op een rustige 

manier te doen. Lerend en in proces. Niet in een keer alles omzetten. Met dit advies zaten MR en 

directie Regenboog direct op 1 lijn en komende jaren zullen wij dit proces nauw blijven volgen. 

 

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

uit naar komend jaar en wensen u voor nu een fijne zomer toe.  

 

 


