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Beste ouders en docenten van de Regenboog, 

 

Het eind van het schooljaar 2017-2018 is het voor de medezeggenschapsraad (MR) een goed 

moment het jaarverslag te schrijven. 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 en aan 

de andere kanten 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 hebben Jan van Andel , 

Kirsten Oudshoorn en Linda Luiten zitting genomen. 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. 

 

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. Daarbij hebben wij ook dit jaar weer aangesloten 

bij de ouderavond om zo waar nodig de MR zaken te kunnen toelichten. En hebben wij 

verbinding gelegd met de Ouder Raad en Schoolraad.  

 

In oktober zijn wij de 9de bij elkaar gekomen om het jaarplan, intern zorgplan en evaluatieverslag 

te bespreken en van advies te voorzien. In deze periode speelde ook de vraag over of de 

docenten van de Regenboog mee zouden staken. Dit omdat de MR tevens de rol heeft om de 

arbeidsbelangen van het personeel van deze school te behartigen. Waar veel andere scholen 

zonder aankondiging staken, wil de Regenboog ook naar ouders open zijn en tijdig aangeven wat 

de plannen zijn rond de staking. De docenten van de Regenboog hebben aangegeven dat met 

name de werkdruk reden voor actie is en niet zozeer de loonsverhogingen.  

 

Op 28 november hebben wij veel tijd besteed aan het plan van de GMR dat gemaakt is om de 

AVG (privacy wet) vorm te kunnen geven binnen de vier windstreken. Het plan is ambitieus en 

belangrijkste vraag vanuit onze raad was of het haalbaar is binnen de tijdsplanning die er is 

geformuleerd. Wij zullen het proces nauwgezet blijven volgen vanuit de MR. Ander agenda punt 

op deze avond was de nevenvestigings-constructie die wij zijn aangegaan met de Koningin 

Wilhelmina school. Vanuit de MR willen wij graag informatie hoe het ermee staat. Een afspraak 

hierover met directie wordt gepland. We spreken ook over het gepersonaliseerd leren. Dit 

proces is in gang gezet en dit jaar zal er op de ouderavond meer informatie komen over hoe het 

verder uitgebouwd gaat worden. Tot slot vieren we het 40-jarige jubileum van Jan als docent. 



 

Op 16 januari hebben wij als raad ingestemd met het vakantierooster. Twee weken Mei vakantie 

en goed om te noemen is dat er ook dit jaar een aantal studiedagen/uren vlak voor de vakantie 

gepland zijn. Dit is een wens vanuit de oudergeleding van de raad. We bespreken de wisselingen 

op het stafbureau van de vier windstreken en zijn blij te horen dat er gezocht wordt naar vaste 

nieuwe krachten om weer continuïteit te krijgen in het bestuur. Ook is de naam veranderd van 

stafbureau naar bestuurskantoor. We bespreken het aankomende verlof van Linda. Er zijn 

vacatures uitgezet, maar uiteindelijk is het intern met het team zelf opgelost. We bespreken de 

plannen die Nel heeft ingediend in het kader van de subsidie voor de werkdrukverlaging van het 

ministerie. Het plan van de regenboog is uitgekozen om in te dienen bij het ministerie. Tot slot 

bekijken we hoe we de GMR vergaderingen kunnen bemensen als Linda met verlof is. 

 

Op 20 maart hebben wij Nel uitgenodigd bij de vergadering om het jaarlijkse formatieplan te 

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

ingestemd met het vakantieplan. De middelen voor de werkdrukverlaging zijn toegezegd. 

Hiervan wordt een vakdocent gym aangetrokken en wordt de inzet van een onderwijsassistent 

voor 2 dagen gefinancierd. Ook is geïnvesteerd in Chromebooks.  

 

Op dinsdag 19 juni kwamen we voor de laatste keer bij elkaar dit jaar. Na gesprek met directie 

en D4W is duidelijk geworden dat de nevenvestigingsconstructie met de Koningin Wilhelmina 

school ontbonden zal worden. Er wordt nu een fusie aangegaan tussen de Koningin Wilhelmina 

en Plaswijckschool. Dit in het belang van beiden scholen. Voor de Regenboog heeft dit geen 

consequenties en vanuit de MR is monitoren van de nevenvestigingsconstructie niet meer nodig. 

We bespreken ook de kalendertekst en geven een aantal inhoudelijke en tekst technische 

aanwijzingen mee. De ouderbijdrage voor komend schooljaar is hetzelfde gebleven, waardoor er 

geen instemming nodig is door de raad. Vanuit het WKM rapport (ouder enquête) komt naar 

voren dat onze school zeer positief scoort op alle onderdelen. Vooral de sfeer in de school krijgt 

een hoge score. Er zijn ook vragen rond de mogelijkheden van een continue rooster vanuit de 

enquête. Er wordt een denktank samengesteld om komend jaar alle mogelijkheden te 

onderzoeken. Ook horen we deze avond vanuit de GMR de laatste ontwikkelingen rond de 

invulling van de AVG. Aan het einde van onze vergadering kijken we terug op de geslaagde en 

goed bezochte ouderavond van 14 juni en blikken we vooruit op het aankomende zomerfeest.  

 

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

zien uit naar komend schooljaar.  

 

 


