VERSLAG VAN DE MR VERGADERING VAN 28JANUARI 2016
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.
Schooltijden
Een reeds lang spelend onderzoek naar de mogelijkheid en het nut van het aanpassen van de huidige
schooltijden, komt tot een eind. Er zijn een drietal voorstellen gepresenteerd door de directie. Deze
waren samengesteld in overleg met de personele afvaardiging van de MR. Een aantal zaken zijn
besproken. Voorbeelden hiervan zijn het gebrek aan financiële middelen, de termijn van de
overgangsfase van het huidige naar het nieuwe model, het raadplegen van ouders,enzovoorts.
Besloten is om akkoord te gaan met het voorleggen van een aangepast schooltijden model aan de
ouders. Dit zal de MR verzorgen. Voordat het model wordt voorgelegd, moet eerst een definitieve
invulling met een duidelijke motivatie aan de MR gepresenteerd worden. De MR wil namelijk één model
aan de ouders voorleggen en niet de keuze geven tussen meerdere schooltijdenmodellen.Dit model
kunt u na de MR vergadering van 31 maart verwachten.
Snappet
De implementatie van de pilot met de Snappettablets die gehouden wordt in drie groepen, lijkt door de
financiële situatie van De Regenboog voortijdig in gevaar te komen. De MR verbaast zich hierover,
aangezien de kosten niet als een verrassing kunnen komen. De vaak positieve reacties van de kinderen
en de tijdswinst voor de leerkrachten (nakijken hoeft niet meer, dus meer ruimte om de lessen voor te
bereiden en te analyseren) lijken een verdere implementatie juist te ondersteunen. Bovendien is de
pilot onderdeel van het jaarplan van De Regenboog. De directie begrijpt de zorgen en komt hier op
terug.Voor het personeel is scholing noodzakelijk. De resultaten van deze pilot worden eind maart
besproken.
Klimaatbeheersing schoolgebouw
Ondanks alle pogingen om de klimaatbeheersing binnen het schoolgebouw op orde te krijgen, is er nog
steeds geen definitieve oplossing. De directie deelt mede dat wordt onderzocht of het pand
constructiefouten heeft. Zo ja, dan worden deze bij de gemeente aangekaart voor herstel.
Formatie 2016
De MR krijgt van de directie inzicht in de geplande formatie voor het komende schooljaar. Ook zijn de
kosten hierbij vermeld. De MR gaat onder voorbehoud van een nog te verklaren kostenontwikkeling
akkoord met deze voorlopige formatieplanning. De voorzitter van de MR zal contact opnemen met
Marlies van de Starre (voorzitter CVB) om duidelijkheid te krijgen over onverklaarbare bewegingen in de
begroting.

Procedure van primair naar voortgezet onderwijs
Elke school moet een procedure hebben voor de fase van de overgang van de basisschool naar de
middelbare school. De MR en de directie zijn gezamenlijk van mening dat er meer transparantie moet
komen over de totstandkoming van het uitstroomniveau van een leerling . Ook zal vanaf komend jaar
het advies worden gegeven aan ouders én kind in een gezamenlijk gesprek. In de huidige situatie
worden twee afzonderlijke gesprekken gevoerd. De aangepaste procedure is te vinden op de website
van De Regenboog.Zie bijvoorbeeld:
http://regenboogwoerden.nl/index.php/onze-school/de-groepen/groep-8-c
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

