VERSLAG VAN DE MR VERGADERING VAN 26 NOVEMBER 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.
Jaarplan 2015-2016
De status van de diverse projecten in het jaarplan 2015-2016 is besproken. De MR constateert dat een
redelijk aantal van de ambitieuze projecten op schema ligt en heeft met name ingezoomd op de
projecten die achterlopen op de initiële planning. De directie heeft dit toegelicht en desgewenst
additionele maatregelen aangegeven.
De MR is verheugd dat de structuur in de aansturing van de school aan het toenemen is. De directie
toont dat ze de aandacht richt op hetgeen voor de start van dit schooljaar als belangrijkste is
gedefinieerd. Dit is een wijd spectrum van activiteiten dat ervoor moet zorgen dat De Regenboog haar
ambitie, “Groot in Leren”, kan waarmaken, door zich te richten op het verbeteren van de leerkrachten,
de leerlingen en de geboden faciliteiten.
Onderstaande onderwerpen maken allen deel uit van het strategisch jaarplan van De Regenboog.
Kwaliteit
De Regenboog gaat in januari vragenlijsten verspreiden onder de kinderen van de groepen 5 tot en met
8, de ouders en het team om informatie te verkrijgen over hun tevredenheid. Deze zal middels het
programma Integraal (in ParnasSys) plaats gaan vinden. De MR vindt dit een goed idee en heeft haar
suggesties met de directie gedeeld. De enquête zal jaarlijks op een vergelijkbare wijze gaan
plaatsvinden, waardoor ontwikkelingen door de tijd heen waargenomen kunnen worden. Dit is een
stichtingsbreed initiatief, waarbij de enquête per school op maat gemaakt wordt. Zo is het ookmogelijk
vergelijkingen te maken met de andere scholen binnen de stichting Kalisto.
Ouderbetrokkenheid
In de stuurgroepvergadering van 12 november jl. Is uitgebreid stil gestaan bij het onderwerp
ouderbetrokkenheid 3.0. Waar ouderbetrokkenheid 2.0 stopt bij zaken zoals deelname in een
oudervereniging of MR en het begeleiden van bijvoorbeeld excursies, worden bij 3.0 de ouders ook
betrokken bij het onderwijs. Te denken valt hierbij aan lezen met de kinderen. De directie heeft de MR
op de hoogte gebracht van haar eerste gedachtegang en wil hier graag in een volgende vergadering
verder over spreken aan de hand van een conceptstuk waarin dit verder wordt uitgewerkt.
Nieuwe CAO/taakbeleid
De directie is bezig om het taakbeleid (dit betreft de taken van leerkrachten naast het lesgeven)
efficiënter en transparanter vorm te geven zodat dit eenduidiger is voor alle leerkrachten. Dit gebeurt
aan de hand van de richtlijnen in de nieuwe CAO. Daarnaast wil de directie bereiken dat er een
stichtings-brede nieuwe werkwijze wordt doorgevoerd ten aanzien van taakuren.

Nieuwe directie
De MR heeft zich laten informeren over het verloop van de procedure om tot benoeming van een
nieuwe directeur te komen. Ook is gesproken over dehuidige situatie die in stand blijfttotdat er een
nieuwe directeur is. De MR is blij dat er gekozen wordt voor deze continuiteit.
Financiën
Een belangrijke doelstelling voor de directie is een gezonde begroting voor 2016. De MR heeft zich laten
voorlichten over het verloop van het opstellen van de begroting. Daarnaast heeft een MR lid zich samen
met de directie meer in detail laten voorlichting hierover door de financieeldeskundige van de stichting.
De MR is blij dat de financiële situatie als gevolg van hogere bijdragen vanuit de Overheid (zogenaamd
“Herfstakkoord”) en de vorig jaar in overleg met de MR genomen kostenbesparende maatregelen hun
effect sorteren om zo de zorgwekkende situatie onder controle te krijgen.
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

