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Jaarverslag van de MR van P.C.B.S De Regenboog schooljaar 2018/2019  
 
In dit verslag wordt verstaan onder:  
 
MR  :  Medezeggenschapsraad van de P.C.B.S De Regenboog.  
GMR  :  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van VCO De Kring.  

Afvaardiging van: De Bron, De Regenboog (H), Merula, De Rank,  
De Regenboog (R), De BVS, CNS De Nieuwe Weg, De Aanwas, Anker en  
‘t Geuzenschip  

OR  :  Ouderraad van de P.C.B.S De Regenboog  
Vertegenwoordigd door Stephanie van der Staal  

 
Samenstelling MR  
Namens team:   

Annet Baalbergen  
Nely Matsinger ( afgevaardigde GMR) 
Yvonne Venneman  

 
Namens ouders:  

 
Cynthia van den Marel – Penningmeester  
Jan Jaap Amsing – MR-lid (afgevaardigde GMR)  
Hanneke Gutter - Voorzitter 
Mariska Haasdijk 
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Beste ouders en verzorgers,  
 
Conform ons “Reglement Medezeggenschapsraad” is de MR verplicht u een  
jaarverslag te doen toekomen. Het is mij wederom een genoegen om als voorzitter van de 
MR aan deze verplichting te voldoen.  
 
In dit jaarverslag melden wij u een overzicht van de door ons behandelde agendapunten 
die betrekking hebben op het schooljaar 2018/2019.  
 
Ook afgelopen schooljaar heeft de MR vijf vergaderingen gehouden, waarvan de notulen 
door een ieder op de prikborden en de website konden worden gelezen. De vergaderdata 
worden voorafgaand aan elke vergadering via de nieuwsbrief gecommuniceerd naar de 
ouders. Daar waar nodig werd er tussentijds overleg gepleegd. Verschillende stukken 
werden aan de leden voorgelegd; hierdoor werd een ieder op de hoogte gehouden van de 
te behandelen onderwerpen.  
 
Bij de behandelde onderwerpen stonden steeds het welzijn van de leerlingen en de 
kwaliteit van het onderwijs centraal.  
 
Ieder lid liet tijdens de vergaderingen, die in prima sfeer werden gehouden, zijn of haar 
betrokkenheid en deskundigheid blijken.  
Hiervoor wil ik alle betrokkenen bedanken voor de inzet.  
 
Door openheid van zaken en duidelijke uitleg vanuit de directie was het voor de MR 
prettig samenwerken en konden wij onze taken naar behoren uitvoeren.  
Hier wil ik de directie dan ook voor bedanken.  
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Hierbij een overzicht van onderwerpen welke door de MR  
zijn behandeld of waar zij in is gekend.  
 
Behandelde onderwerpen:  
 
Begroting 2019 
Continurooster 
Financieel jaarverslag 
Formatieplan 2017-2018  
Gedragscode 
Geluiden van het schoolplein 
Huiswerk 
Investeringsbegroting 2018  
Leerlingenraad  
Ouderavond 2018-2019  
Ouderbetrokkenheid  
Ouderbijdrage 
PBS (Positive Behavior Support)  
Profilering  
Rapportage PCBS De Regenboog  
Vakantierooster 2019-2020 
Veiligheid 
 
De behandelde onderwerpen zijn uiteenlopend van aard geweest en inhoudelijk 
interessant. De MR bespreekt tijdens haar vergaderingen, officieel alleen school 
aangelegen zaken. Echter soms kunnen bepaalde onderwerpen schooloverstijgend zijn.  
In dat geval kan de MR de GMR vertegenwoordigers opdracht geven dit bespreekbaar te 
maken binnen de GMR vergadering.  
 
Tijdens de MR vergaderingen ontstond m.b.t. de onderwerpen een goede beeldvorming en 
beleving van datgene wat onze school bezig houdt en waar onze school voor staat.  
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Geluiden van het schoolplein  
Hierbij worden zaken die onder ouders spelen in algemene zin besproken cq bekend 
gemaakt bij de lerarengeleding. Dit kan variëren van zaken waar ouders zich zorgen om 
maken of juist complimenten over hoe bepaalde zaken worden ervaren.  
 
Leerlingenraad  
Een mooi initiatief waarbij klassenvertegenwoordigers uit de groepen 6,7 en 8 samen met 
de directeur nadenken over diverse punten. Denk hierbij aan gedragsregels, schoolplein 
en toiletruimtes (hygiëne).  
 
Vacature directeur 
Door het vertrek van Herman is er een vacature ontstaan die nog niet (definitief) is 
ingevuld. Voorlopig worden de taken van Herman overgenomen door Marga Böhmers. 
Marga heeft ontzettend veel kennis opgedaan op andere scholen, samen met het team zal 
zij ervoor zorgen dat alles op rolletjes zal verlopen.  
 
PBS (Positive Behavior Support)  
We gaan inmiddels het 6e jaar in en hopen dat e.e.a. bijdraagt aan een positieve sfeer op 
school met duidelijke afspraken over gewenst gedrag (zie picto's in de school) en met de 
nadruk op het stimuleren van positief gewenst gedrag.  
 
Ouderbijdragen 
Ieder jaar worden de boeken door een kascontrolecommissie gecontroleerd en altijd in 
orde bevonden. Ook dit jaar was alles netjes in orde. 
 
Dit zijn maar een paar onderwerpen van de vele onderwerpen die we als MR besproken 
hebben, om u een indruk te geven waar we ons als MR o.a. mee bezig houden. De MR heeft 
naast een adviserende rol ook instemmingsrecht.  
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Het is niet mogelijk om inhoudelijk op alle onderwerpen in te gaan. De notulen die 
openbaar zijn geven echter een goed beeld van wat er tijdens de vergaderingen wordt 
besproken.  
Wij willen u er ook op wijzen dat de MR vergaderingen openbaar zijn en u dus als 
toeschouwer aanwezig mag zijn.  
Mocht u na het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om contact 
met ons op te nemen.  
En mocht u interesse hebben om toe te willen treden binnen de MR dan horen we dat 
graag. U kunt dat mondeling kenbaar maken aan een MR-lid, de leerkracht, de directie of 
per e-mail via mr@regenboog.vcodekring.nl.  
 
Zoals bij de inleiding al aangehaald hebben wij in een goede sfeer kunnen werken. Een 
sfeer die onze school en onze identiteit past.  
 
Namens de Medezeggenschapsraad,  
 
Hanneke Gutter-Visser 
Voorzitter MR - P.C.B.S. De Regenboog 


