Jaarverslag Medezeggenschapsraad
CBS De Regenboog schooljaar 2015-2016
Samenstelling en taakverdeling
De MR bestond dit schooljaar uit de personeelsleden: Jacqueline
Laarhoven (penningmeester) en Saskia Visser. De leden vanuit de ouders: Sandra van der
Sloot(secretaris) en Jacoline Lems (voorzitter). Sandra van der Sloot had ook zitting in de
GMR. Huib Wilkes was tijdens de vergaderingen als adviseur aanwezig.
Vergaderingen
De MR heeft 6 keer vergaderd; 22 september 2015, 10 november 2015, 19 januari 2016,
8 maart 2016, 17 mei en 21 juni 2016.
Besproken onderwerpen
Tijdens de vergaderingen werd gesproken over zaken die te maken hebben met allerlei
ontwikkelingen in de school, op het gebied van onderwijs, ontwikkelingen in de GMR en
betrokkenheid van ouders.
Kanjertraining: De MR is geïnformeerd over de plannen en de ervaringen rondom de
trainingsdagen van het team voor de kanjertraining. De ouderavond voor de kanjertraining op
12 november is heel goed bezocht door de ouders. Goed om als school en ouders te werken
aan een gezellige en veilige sfeer op school.
TSO
In elke vergadering is de TSO besproken. Het was fijn om te constateren dat er ook dit jaar
weer voldoende overblijfkrachten waren. Ook de overblijfkrachten hebben de kanjertraining
gedaan. Het financiële jaarplan van de TSO is besproken en goedgekeurd.
Instroomgroep: Met het groeiend aantal kleuters op school is het zoeken naar ruimte in de
school. Vanaf de kerstvakantie kon de BSO ruimte gebruikt worden voor de instroomgroep.
Over deze creatieve oplossing is de MR vroegtijdig geïnformeerd.
GMR
De GMR bestaat na de fusie van de PJF en de Prins Maurits school uit 8 leden. Binnen de
GMR heeft een werkgroep onder leiding van de organisatie Verus gewerkt aan nieuwe
reglementen voor de MR’s van de Spectrumscholen en voor de GMR. Elke MR heeft
mandaat gegeven voor dit nieuwe reglement. In december is de begroting besproken en
goedgekeurd. Andere besproken en geactualiseerde documenten: ICT beleidsplan,
formatieplan, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook de nieuwe cao en de
gevolgen daarvan zijn regelmatig besproken.
Begroting 2016
In november stond de begroting 2016 op de agenda. De aanschaf van nieuwe ICT
middelen(touchscreens, computers) zijn daarin opgenomen. Na toelichting wordt de
begroting 2016 goedgekeurd.
Formatieplan

Het formatieplan voor schooljaar 2016-2017 is besproken. Er zal met 8 groepen gestart
worden. De MR spreekt haar tevredenheid uit over de continuïteit in de duo’s. Vanaf januari
2016 is er 1 Fte bij vanwege de instroomgroep, deze zal er per schooljaar 2016-2017 weer af
gaan.

Leerlingenraad
Er is ook dit jaar weer een leerlingenraad gekozen. Een enthousiaste groep uit groep 6,7 en
8 mocht meedenken over schoolzaken, kennis maken met vergaderen en eigen notulen
maken. Vanuit groep 6,7 en 8 konden 2 leerlingen gekozen worden voor de leerlingenraad.
Besproken onderwerpen zijn: schoolreis, pesten en verkeerslessen.
Profilering van de school: achter de schermen is er in dit schooljaar hard gewerkt aan de
nieuwe website en een nieuw logo voor de school. De MR is meegenomen in de ideeën en
is om feedback gevraagd rondom de verschillende opties voor het logo. Het nieuwe logo is
eind van het schooljaar onthult. De slogan bij het nieuwe logo is: ‘laat je eigen kleuren zien’.
‘Achter’ de nieuwe website kan er veel informatie gevonden over wetenschap en techniek,
het onderwerp waarop CBS zich profileert. De nieuwe website is per schooljaar 2016-2017 in
de lucht.
Diversen
Met instemming van de MR is het contract voor schoolmelk opgezegd. Er werd te weinig
gebruik van gemaakt op school. Daarnaast brachten de MR leden in dat schoolmelk niet
meer past in het huidige voedingsadvies, waarbij er juist geadviseerd wordt meer water te
drinken i.p.v. melk en suikerhoudende dranken.
De MR is op zoek naar manieren om meer bereikbaar te zijn en te blijven voor de ouders.
Het idee is geopperd om namens de MR eens aan te sluiten bij een OR vergadering, dit idee
moet in het nieuwe schooljaar uitgevoerd gaan worden.
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