Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2016-2017
In schooljaar 2016-2017 bestond de MR uit de volgende leden:
Oudergeleding:
Monique Cools, voorzitter
Fatima-Zohra Mahdach
Personeelsgeleding:
Jeannette Jansen
Karin Schneiders, notulist
De MR van OBS De Regenboog is in schooljaar 2016-2017 vier keer bij elkaar gekomen.
In November 2016, februari en tweemaal in juni 2017. Bij alle vergaderingen. Behalve de
eerste vergadering in juni was de directeur, Mariëlle Klasen aanwezig. Op de eerste
vergadering in juni 2017 was Lucinda Knoppers- Nijhoff aanwezig van de ouderraad.
De vergaderingen bestaan uit drie delen, het eerste gedeelte is samen met de
directeur, in het tweede gedeelte worden MR-zaken besproken en in het derde
gedeelte komen zaken uit de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR,
aan de orde.
Het afgelopen jaar zijn we gestart met twee nieuwe leden van de oudergeleding
Fatimah-Zohra Mahdach en Monique Cools. Helaas heeft Fatimah-Zohra ons na een
jaar wegens verhuizing weer verlaten. We hebben gelukkig wel vervanging gevonden
in Sabah Boudkhil-Laoukili die al ervaring heeft de MR van een andere school.
Van de personeelsgeleding heeft Karin Schneiders aangegeven niet langer MR-lid te
willen zijn, zij wordt vervangen door Sophia van Zuilen.
De MR werkt met een jaarplan waar de belangrijkste zaken die aan de orde komen bij
de MR in opgenomen zijn. Hieronder een aantal zaken waar de MR zich dit jaar mee
beziggehouden heeft:


We wilden dit jaar met de nieuwe leden van de oudergeleding een goede start
maken en onder leiding van de Vereniging van Openbaar Onderwijs een
ambitiegesprek voeren om de medezeggenschap op de Regenboog meer
inhoud te geven. Om verschillende redenen is dat dit schooljaar niet gelukt maar
wordt het gesprek nu bij de start van schooljaar 2017-2018 gevoerd.



Dit jaar kreeg De Regenboog te maken met krimp in het leerlingenaantal dit had
gevolgen voor de begroting en de formatie. Door het vrijwillig vertrek van een
leerkracht voor zodat gedwongen mobiliteit niet nodig was. De MR heeft overleg
gevoerd met de directie over de begroting en de personeelsgelding heeft
ingestemd met het formatieplan.



Aan het einde van het schooljaar is op de valreep nog besloten in schooljaar
2017-2018 te gaan werken met een continurooster. De MR is heir nauw ij

betrokken geweest. Zij heeft een aantal voorwaarden geformuleerd die zij
belangrijk vond om in te kunnen stemmen met een continurooster.


In een gezamenlijke bijeenkomst van MR en OR hebben we op gezellige wijze
afscheid genomen van ouders die gedurende een aantal jaren zich ingezet
hebben voor OR en MR.

De MR heeft ingestemd met het voorstel van het continurooster.
De MR heeft ingestemd met de begroting van de ouderraad.
De MR heeft ingestemd met de schoolgids 2017-2018
De MR heeft ingestemd met de ondersteunende werkzaamheden die door ouders zijn
uitgevoerd op school.
De personeelsgeleding heeft ingestemd met de taakbelasting van het personeel en de
formatie.
.

