VERSLAG VAN DE MR VERGADERING VAN 8 OKTOBER 2015
Beste ouders,
In deze Nieuwsbrief willen we verslag doen van de meeste relevante punten, die besproken zijn tijdens
de MR vergadering. Dit verslag en eerdere verslagen zijn terug te vinden op de website van De
Regenboog.
Certificering als opleidingsschool
De MR heeft de school gefeliciteerd met de certificering als opleidingsschool en is blij dat op deze
manier nieuwe kennis de school in blijft komen.
Jaarplan 2015-2016
In navolging van de MR vergadering van 10 september jl. is er verder ingezoomd op de ambitieuze
projecten en is het jaarplan 2015-2016 besproken. In dit jaarplan staan onder andere als belangrijke
speerpunten de pilot met Snappet (tablets), onderzoek naar het veel eerder geven van Engelse les en
meer focus op les in Kunst en Cultuur. Ook aan zaken als het terugdringen van het ziekteverzuim onder
leerkrachten wordt aandacht besteed. Tijdens de vergadering is vooral gekeken naar de uitwerking van
de plannen, die inmiddels in duidelijke stappen uitgezet zijn in de tijd. De MR heeft aangegeven dat dit
een mooie stap is en wil graag de voortgang blijvend volgen op basis van prioritering van de projecten
en een heldere voortgangsrapportage.
Vacature voor Directeur
Met het vertrek van Jan Kaarsgaren ontstaat een vacature voor directeur. De vacature wordt half
oktober intern binnen Stichting Kalisto uitgezet. Een vertegenwoordiging van de MR zal deel uitmaken
van de sollicitatiecommissie. De MR vindt het belangrijk dat de nieuwe directeur in staat is leiding te
geven aan de veranderingen om zo de ambitieuze doelstellingen samen met het team te realiseren. Ook
beschouwt de MR continuïteit van beleid als belangrijk punt.
Financiën
De directie heeft de financiële stand van zaken 2015 tot augustus toegelicht. De financiële situatie blijft
zorgwekkend. De structurele maatregelen die het afgelopen jaar zijn ingezet hebben resultaat gehad.
Maar helaas is er wederom een aanzienlijk tekort. Dit tekort zal de komende twee jaar weggewerkt
moeten worden. Dit betekent dat meer structurele maatregelen noodzakelijk zijn. De directie zal de
komende vergadering voorgenomen maatregelen en het budget 2016 voorleggen. De MR vindt de
situatie zorgelijk en zal de ontwikkelingen met grote aandacht volgen.
MR regelement
De MR heeft het nieuwe MR reglement geaccordeerd. Het reglement zal op de nieuwe website
gepubliceerd worden.
Communicatie
Als u vragen / opmerkingen heeft, aarzel dan niet om de MR te contacteren. Het best kan dat via het
volgende mailadres: mr@regenboogwoerden.nl

