
Jaarverslag Medezeggenschapsraad de Regenboog over schooljaar 2019-2020 

 

 

Beste ouders en docenten van de Regenboog, 

 

Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 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 is er dit jaar rond de COVID crisis meermalen spoedoverleg geweest, omtrent het 

veranderende onderwijsbeleid. Het was een bijzonder jaar waarin wij als MR  samen met de 

directie een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan “het nieuwe normaal” op onze school. 

 

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 docentengeleding zijn Jan van Andel (tot aan 

zijn afscheid vanwege pensioen), Kirsten Oudshoorn en Linda Luiten vertegenwoordigd. 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 Vierwindstreken en onze mening 

daarin een stem te geven. 

 

Dit jaar hebben wij zes maal overleg gehad met elkaar. Daarvan een aantal keren door middel 

van persoonlijk contact en uiteraard een aantal keren online door de COVID crisis die ontstond 

begin 2020.  Als voorzitter heb ik regelmatig overleg gehad met directie over allerhande zaken. 

Dit om stukken kort voor te bespreken,  maar dit jaar ook veelvuldig rond zaken die 

onverwachts speelden voor onze school. Covid heeft er voor gezorgd dat onze directie, het team 

en wij als MR snel hebben moeten schakelen wanneer de overheid nieuwe maatregelen 

aankondigde en de adviezen van het OMT zich aandienden en/of weer veranderden.  

Naast deze bovenstaande zaken hebben wij ook dit jaar weer aangesloten bij de andere raden 

om zo, waar nodig, de MR zaken te behartigen. Zo hebben we dit jaar, via portefeuille -houder en 

contactpersoon van de verschillende raden, verbinding gelegd met de Ouderraad en Schoolraad.  

Aan het eind van het schooljaar was er een gezellig samenzijn met de Ouderraad en is het jaar 

afgesloten met een borrel. 

 

Graag neem ik u mee, om u een inkijkje te geven, in onze raad en onze bezigheden van het 

afgelopen schooljaar. 

In november zijn wij de 11de bij elkaar gekomen om te spreken over de uitslag van de ouder- 

raadpleging met betrekking tot de schooltijden. Hieruit is naar voren gekomen dat de huidige 

schooltijden van de meeste ouders de voorkeur krijgen. Ook hebben wij diverse stukken 

doorgenomen. De evaluatie van het schooljaar 2018-2019, het schoolplan, het jaarplan 2019-

2020 en het nascholingsplan. Alle plannen hebben we voorzien van advies en er is meegedacht 

in de voorstellen, die zijn gemaakt. 



 

 

 

Op 14 januari hebben wij twee leden van de Ouderraad ontvangen. Zij hebben toelichting 

gegeven op de plannen om de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen en om de manier van innen 

van deze gelden, te digitaliseren. Een zinvolle bijeenkomst, waarbij we de route om te kunnen 

instemmen met de verhoging hebben uitgezet. De verhoging van de ouderbijdrage geeft meer 

mogelijkheden voor de Ouderraad om de activiteiten voor de kinderen goed te kunnen 

organiseren. Ook stond de begroting op de agenda en hebben wij het jaarverslag 2018-2019 van 

onze MR definitief vastgesteld, zodat het op de website gezet kon worden. Tot slot kwam ter 

sprake hoe de Regenboog zich verhoudt tot de aankomende stakingen. Het plan van het team om 

de minister uit te nodigen loopt uit op een onverwachts bezoek van Arie Slob op 30 januari. Ook 

de MR is vertegenwoordigd om samen met de docenten kritische vragen te kunnen stellen aan 

de minister. Een bijzondere bijeenkomst. 

 

Begin maart was er het advies vanuit de overheid om de scholen te sluiten. Dit betekende dat het 

onderwijsbeleid met spoed moest worden aangepast. Als MR zijn wij verplicht in te stemmen 

met iedere verandering in het onderwijsbeleid. Daarom zijn wij in de maanden maart, april en 

mei veelvuldig in contact geweest met het team en de directie om de adviezen vanuit de 

overheid en het OMT in de praktijk uit te werken. D4W gaf daarbij steeds een voorzet waarmee 

de scholen uit onze stichting zelf verder aan de slag konden gaan.  

Een hele uitdaging voor alle betrokkenen en ook was het steeds weer snel schakelen om te 

zorgen dat voorstellen vanuit de overheid in korte tijd concreet vertaald werden, op schrift 

werden gezet, werden gedeeld om daarna zo snel mogelijk naar de ouders en kinderen te 

kunnen worden gecommuniceerd. Het beleid is twee maal officieel aangepast, naar 

schoolsluiting met overgang naar volledig digitaal onderwijs en  daarna naar de overgang naar 

fysiek corona-proof  onderwijs. Er is beide keren met spoed ingestemd door onze raad. 

 

In de maand mei vinden er ook sollicitatie gesprekken plaats, omdat de Regenboog op zoek is 

naar IB vervanging voor Annemarie, die de school gaat verlaten en ook is er ruimte voor een 

nieuwe collega. Paola neemt namens de MR deel aan deze gesprekken om de stem van de ouders 

te vertegenwoordigen en uit de zes kandidaten worden twee nieuwe enthousiaste collega’s 

gekozen.  

 

Op 26 mei is onze directeur Nel bij de online vergadering aanwezig om een aantal stukken te 

kunnen toelichten. Zo bespreken wij onder andere het plan rond de besteding van de extra 

middelen ter verlaging van de werkdruk.  En daarnaast bespreken wij ook het school- 

ontwikkelplan. Wij lopen samen alles door en met deze beide plannen stemmen wij in als MR. 

Ook het concept van de scholengids bekijken wij samen. Susan praat ons bij over de besluiten 

vanuit de Ouderraad. Dit jaar kunnen immers een aantal activiteiten niet doorgaan vanwege de 



corona-crisis. De Ouderraad bezint zich op alternatieven, zodat er toch iets leuks gedaan kan 

worden voor de kinderen nu schoolreisjes en dergelijke niet door kunnen gaan. Omdat Jan 

afscheid neemt van de Regenboog als docent, vanwege zijn pensioen, zijn we op zoek naar een 

opvolger voor de docentengeleding in onze raad. De docenten nemen dit mee naar de hun 

volgende teamvergadering.  

 

Op maandag 23 juni kwamen we voor de laatste keer bij elkaar dit schooljaar wederom via 

Google Meet. We bespraken de kalendertekst en gaven een aantal inhoudelijke en tekst 

technische aanwijzingen mee. Het jaarplan van D4W hebben wij ter kennisgeving doorgenomen 

om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van D4W.  Tot slot planden we de 

nieuwe vergaderdata voor onze raad voor het komend schooljaar en gaf Marijke aan ook voor 

komend jaar de jaarplanner te verzorgen. 

 

Zoals u kunt lezen hebben wij, net als velen van u, een bijzonder jaar achter de rug als MR.  We 

kijken uit naar komend schooljaar en hopen dat er dan snel weer meegedacht kan worden over 

hoe we terug kunnen naar het “oude normaal”, zodat onze kinderen optimaal onderwijs kunnen 

genieten op onze mooie school. 

 

Met vriendelijke groet, 

Paola Kuipers  

Voorzitter MR de Regenboog 

 


