VERSLAG VAN DE MR VERGADERING VAN 19 mei 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.
Digitaal veiligheidsplan
De directie heeft het digitale veiligheidsplan gedeeld. Dit plan bevat een overzicht van aandachtspunten
op het gebied van sociale veiligheid. De MR heeft instemming verleend aan ‘digitaal veiligheidsplan’.
Deze zal in juni op de site geplaatst worden.
Werkdruk
Naar aanleiding van de werkdruk die leerkrachten in het hele land ervaren doet TNO onderzoek naar de
werkdruk in het basisonderwijs. De Regenboog heeft zich voor dit onderzoek opgegeven vanwege het
hoge ziekteverzuimpercentage en de hoog ervaren werkdruk door de leerkrachten.
Er is een vragenlijst uitgezet met vragen betreffende het werk en de werkplek. De uitkomsten van de
(hoge) respons zijn besproken op de Studiedag in april. Een werkgroep is met de uitkomsten aan de slag
en komt in juni met een voorstel. De MR is positief over aandacht voor dit onderwerp en volgt de
voortgang hiervan nauwgezet.
Formatie
De formatie voor het schooljaar 2016-2017, dat wil zeggen de bezetting van De Regenboog, is bijna rond
en zal in juni definitief gepresenteerd worden.
MR bezetting
De medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. De MR denkt
mee over het beleid en de kwaliteit op school.De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is
natuurlijk in handen van het schoolbestuur. De MR op de Regenboog bestaat uit 5 personeelsleden
gekozen door het personeel en 5 ouders gekozen door de ouders.
Elk belangrijk besluit deelt het schoolbestuur met de MR. Soms heeft de MR instemmingsrecht
bijvoorbeeld bij wijziging van het schoolreglement, aanpassing van schooltijden of de klachtenregeling.
Soms heeft de MR adviesrecht wat wil zeggen dat de schoolleiding het advies zorgvuldig moet
overwegen, denk aan hetlesrooster of de vakantieplanning.
De MR (MedezeggenschapsRaad) bezetting voor volgend jaar is besproken. Per schooljaar 2016/2017
zijn er minimaal één nieuwe ouder en één personeelslid nodig. De MR op de Regenboog bestaat uit:
Personeelsgeleding
Oudergeleding
Miranda van der Meer
Raymond Schut (VZ)
Helga van Noordenburg, aftredend
Farida Breukelman, aftredend
Saskia Mensen, herkiesbaar
Mareen Bogerd, herkiesbaar

Anita den Boer
Marijke Peeters

Bart van Montfort
MaroefSlamat

Mocht je als ouder interesse hebben dan kan je je opgeven. Stuur dan een mail voor 3 juni naar
mr@regenboogwoerden.nl en vermeld waarom je graag de komende 3 jaar je bijdrage aan de MR
levert. Deze motivatie zal gebruikt worden bij een eventueel benodigde verkiezing. Bij aanmelding van
meerdere kandidaten zal er een verkiezing worden georganiseerd in juni.
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

