Jaarverslag Medezeggenschapsraad
CBS De Regenboog schooljaar 2017-2018
Samenstelling en taakverdeling
De MR bestond dit schooljaar uit de personeelsleden: Jacqueline
Laarhoven (penningmeester) en Kim Bouman. De leden vanuit de ouders: Sandra van der
Sloot(secretaris) en Joost van Gemeren(voorzitter). In juni heeft Sandra afscheid genomen
van de MR en heeft Mariska Braat de taak van secretaris overgenomen. Sandra van der
Sloot had ook zitting in de GMR. Deze taak is nu overgenomen door Joost van Gemeren.
Huib Wilkes was tijdens de vergaderingen als adviseur aanwezig.
Vergaderingen
De MR heeft 6 keer vergaderd; 4 september 2017, 30 oktober 2017, 27 november 2017,
17 januari 2018, 12 maart 2018, 23 april 2018 en 11 juni 2018.
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. De nadruk lag dit jaar wel het meest op het onderzoeken van de
mogelijkheden van een continurooster.
Proces ontwikkeling invoering continue rooster:
In oktober-november 2017 is nogmaals aan de ouders gevraagd wat de wensen zijn rondom
de schooltijden. Uit de enquête van 2016 kwam dat de meeste ouders op zich tevreden zijn
over de huidige schooltijden. Dit jaar zijn de vragen in de enquête nog specifieker gesteld.
De uitslag van de enquête was dat een groot deel van de ouders met kinderen in de
onderbouw voorkeur geven aan een continurooster. Ook eerder starten met de schooldag en
het gelijktrekken van de schooltijden van de boven- en onderbouw op woensdag kwam
duidelijk naar voren. Na een zorgvuldig proces van het berekenen van het aantal schooluren
voor de onder- en bovenbouw, navragen van ervaringen bij andere scholen en het
onderzoeken van mogelijkheden om de middag/lunchpauze voor leerkracht en leerling goed
in te vullen, is er in mei 2018 besloten om per nieuw schooljaar over te stappen naar een
continurooster. Er ligt nu een planning om m.b.v. pleinwachten de middagpauze voor de
kinderen stabiel in te vullen. Heel fijn dat de huidige overblijfkrachten deze taak op zich willen
gaan nemen!
Kanjertraining:
Het werken met de kanjertraining blijft in de groepen de aandacht krijgen. Ook de
overblijfkrachten hebben scholing gehad in de kanjertraining. In april is er schoolbreed een
extra kanjerdag ingepland. De MR is blij deze ontwikkelingen te horen. Zo blijft de kanjer
methode bij iedereen onder de aandacht en wordt er gewerkt aan een goede sfeer in de
groepen.
TSO
In elke vergadering is de TSO besproken. Het was fijn om te constateren dat er ook dit jaar
weer voldoende overblijfkrachten waren. Het financiële jaarplan van de TSO is besproken en
goedgekeurd. Met ingang van het nieuwe schooljaar vervalt de TSO in de oude vorm van
overblijven. Fijn dat zoveel overblijfkrachten de nieuwe rol van pleinwacht op zich gaan

nemen in het nieuwe schooljaar. Zo blijven er bekende gezichten voor de kinderen op het
plein tijdens de lunchpauze.
GMR
De GMR vergadert 5x per jaar met een voorzitter van de oudergeleding van een van de
scholen. Tijdens de vergadering komen protocollen en reglementen voorbij die getoetst
worden op actualiteit. Ook is er een thema avond samen met de schooldirecteuren, Raad
van Toezicht en GMR geweest. Met het document Koers 22 wordt uitdrukking gegeven aan
het onderwijs van de toekomst, waarin burgerschap een belangrijke pijler is.
De huidige tekorten van onderwijzend personeel, de landelijke actiedagen en de extra
gelden voor werkdrukverlichting zijn een rode draad geweest in dit schooljaar. Om het
ziekteverlof op te vangen heeft het Spectrum 4 fte leerkracht extra in dienst. Ook is er
besproken hoe de jonge, net afgestudeerde leerkrachten binnen het Spectrum te houden na
de LIO stage.
De gevolgen van de invoering van AVG zijn uitgebreid besproken. De school zal elk
schooljaar toestemming aan ouders moeten vragen om foto’s van het kind op de website te
mogen plaatsen. Ook de mogelijkheden van het werken met een schoolapp zijn benoemd.
Begroting 2018
In november stond de begroting 2018 op de agenda. De begroting is duidelijk en
overzichtelijk, rekening houdend met een lichte krimp.
Formatieplan
Het formatieplan voor schooljaar 2018-2019 is besproken. Er zal met 8 groepen gestart
worden. De MR spreekt haar tevredenheid uit over de continuïteit in de duo’s.
Leerlingenraad
De leerlingenraad is ook dit jaar weer betrokken bij allerlei zaken binnen de school. Het leren
meedenken en vergaderen is een mooie manier om de kinderen een stem te geven op
school.
Maatschappelijke stage Melanchthon Bergschenhoek:
Meerdere leerlingen van het Melanchthon Bergschenhoek hebben gebruik gemaakt van de
mogelijk om bij CBS De Regenboog de maatschappelijke stage te doen. Een prettige
ondersteuning in de kleuterklassen en een mooie manier om leerlingen kennis te laten
maken met het onderwijs.
Diversen
Andere besproken onderwerpen:
 De MR heeft ingestemd met een nieuwe bestemming van het geld voor een
kerstgeschenk. Voorheen kreeg elk kind een boek. Nu worden er per groep nieuwe
boeken aangeschaft van moderne, actuele schrijvers.
 Meer uitstroom van kinderen dan verwacht door onverwacht veel verhuizingen.
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