VERSLAG VAN DE MR VERGADERING VAN 10 SEPTEMBER 2015

Beste ouders,
In deze Nieuwsbrief willen we verslag doen van de belangrijkste punten, die besproken zijn tijdens de
MR vergadering. Dit verslag en eerdere verslagen zijn terug te vinden op de website van De Regenboog.
Welkom nieuwe MR-leden
De vergadering start met het welkom heten van de twee nieuwe MR-leden, MaroefSlamat in de
oudergeleding en Marijke Peeters in de leerkrachtengeleding. De MR is blij weer op volle sterkte te zijn
voor dit nieuwe schooljaar.
Start schooljaar 2015-2016
De start van het jubileumschooljaar wordt helaas gekenmerkt door groot verdriet. De school moest in
deze eerste weken het trieste nieuws van het overlijden van een vader en een partner van een moeder
van school vernemen. De communicatie naar ouders en de zorg voor de kinderen in de diverse groepen
verliep zoals gewenst, maar deze verdrietige berichten hebben uiteraard wel invloed op de leerlingen en
leerkrachten.De MR toont zich betrokken en is tevreden met hoe de school zorgvuldig en in overleg met
de nabestaanden het protocol toepast, en in dit soort situaties handelt en zorgt.
Informatieavonden
De informatieavonden zijn goed verlopen.De aangepaste opzet waarbij de zakelijke informatie in een
algemene mail naar de ouders is gecommuniceerd, gaf de leerkrachten meer tijd en rust om het
programma van de betreffende groep voor het komende schooljaar goed toe te lichten en gaf het meer
ruimte voor vragen van ouders. Helaas hebben niet alle ouders deze algemene mail ontvangen hebben.
Dit heeft een ICT technische reden. De oorzaak wordt door de directie achterhaald.
AED apparaat
De gemeente heeft na frequent contact met de directie bevestigd dat er géén AED apparaat
(defibrillator) in de school zal komen. Conform de richtlijnen van de gemeente past dit niet.

Proef met tablets
De proef met tablets van Snappet zal het komende schooljaar doorlopen. Zoals in een eerder verslag
aangegeven, juicht de MR dit soort pilots van harte toe. Wel is gevraagd om extra toelichting waarom
het experiment dat in het vorige schooljaar heeft gelopen in combinatie met positieve ervaringen van
andere scholen niet voldoende waren voor een definitief besluit. De directie geeft aan dat de
Regenboog nog niet overtuigd is van de toegevoegde waarde van Snappet in combinatie dat nog niet

alle leermethodes beschikbaar zijn. Alvorens tot deze relatief dure methode over te gaan zullen de
prestaties van de leerlingen significant toe moeten nemen. Daarnaast zijn er nog teveel openstaande
vragen over de toepassingsmogelijkheden (bijvoorbeeld maatschrift bij rekenen) die in het komende
jaar beantwoord moeten worden. De betrokken leerkrachten krijgen hiertoe een vervolgtraining. De MR
geeft aan dat het essentieel is dat er middels een goede projectdefinitie, doelstelling en -planning, met
daarin duidelijke richtlijnen voor de besluitvorming, gewerkt wordt. Alleen dan kan eind van dit
schooljaar een onderbouwd besluit genomen worden.
Jaarplan 2015-2016
De directie heeft naast de Schoolgids 2015-2016 en het Schoolplan 2015-2019 (beide verplichte
documenten voor een school) ook een jaarplan opgesteld. Dit plan kan gezien worden als een
projectplan met daarin alle, zowel kleine als grote, verbeterprojecten die de school in het lopende
schooljaar wil oppakken of waar men al mee bezig is. Deze verbeterprojecten zijn gebaseerd op 3
bronnen: Schoolpan 2015-2019, Meerjarenbeleid van Kalisto (overkoepelende stichting waar de
Regenboog onder valt) en het kwaliteitsgesprek met het bestuur van Kalisto. Middels dit plan kan een
goed overzicht gecreëerd worden van deze projecten.
De MR is tevreden over het geboden overzicht in de prioriteiten en waardeert de ambitie van de school.
Op basis hiervan kan de MR bijvoorbeeld beter de eventuele instemming- en adviesaanvragen zien
aankomen. Ook kan het de ouders en leerkrachten meenemen in de op stapel staande veranderingen en
verbeteringen. Denk hierbij aan onderzoeken naar het veel eerder geven van Engelse les, meer focus op
les in Kunst en Cultuur, maar ook aan zaken als het terugdringen van het ziekteverzuim onder
leerkrachten. De MR dringt aan op een projectplanning. De hoeveelheid projecten is grooten de MR
adviseert de directie goed naar de prioriteiten te kijken. De MR zal dit in het komende schooljaar goed
gaan volgen.
Communicatie
Als u vragen / opmerkingen heeft, aarzel dan niet om de MR te contacteren. Het handigst kan dat via het
volgende mailadres: mr@regenboogwoerden.nl

