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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 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 2020/2021.
Ook dit afgelopen schooljaar werd voor de MR weer anders dan een normaal schooljaar. Net zoals
dit ook voor de medewerkers van de Regenboog, ouders en bovenal de kinderen was. Na de
zomervakantie aan het begin van het schooljaar stak COVID in alle hevigheid de kop weer op, dit
bepaalde weer in hevige mate hoe onze kinderen les kregen. Gelukkig dat onze kinderen nu weer
gewoon naar school kunnen. Laten we hopen dat ze dat in dit nieuwe schooljaar het hele jaar
lekker kunnen. Het heeft van iedereen een hoop gevraagd! Van ouders, kinderen en school. Er is
hard gewerkt om onze kinderen goed onderwijs te kunnen geven. De MR wil iedereen hartelijk
bedanken voor de inzet en enthousiasme waarmee dit is gedaan. Waar nodig is de MR in deze
periode – gevraagd en ongevraagd – met de school in contact getreden om te overleggen. De MR
hoopt dat ze in haar rol een bijdrage heeft kunnen leveren in dit schooljaar.
Dit schooljaar heeft de MR vijf vergaderingen gehouden, waarvan de notulen door een ieder op
de prikborden en de website konden worden gelezen. Daar waar nodig werd er tussentijds overleg
gepleegd. 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:
Schoolgids
Ouderbijdrage
Onderhoud
Vakantierooster
Begroting
Formatie 21-22 en subsidie (NPO)
Coronamaatregelen
Thuisonderwijs
Schooltijden schooljaar 21-22
Eindtoets en toets analyse
Activiteiten afsluiting schooljaar en afscheid groep 8
Uitslagen vragenlijsten tevredenheid en sociale 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 school overstijgend zijn.
In dat geval kan de MR de RR vertegenwoordigers opdracht geven dit bespreekbaar te maken
binnen de RR 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.
Ouderbijdragen
Ieder jaar worden de boeken door een kascontrolecommissie gecontroleerd en altijd in orde
bevonden. Ook dit jaar was alles netjes in orde. Het schoolreisgeld werd dit jaar aangepast. Het
3-daagse schoolkamp zal dit jaar helaas niet doorgaan.
Onderhoud
Er moet een inhaalslag gedaan worden met betrekking tot het algemene onderhoud. Een van de
langlopende punten is de grote plas (riolering) die iedere keer ontstaat na een regenbui op het
schoolplein van het hoofdgebouw. Gelukkig is dit iets wat dit schooljaar aangepakt is. Het kost
school veel tijd om onderhoud af te stemmen met verschillende partijen. Dit schooljaar zijn de
volgende zaken uitgevoerd:
 Bovenramen Hoofdgebouw welke niet goed openden
 Zandbak schoolplein Hoofdgebouw
 Plaatsen CO2 meters
 Bijplaatsen fietsenrekken op Dependance
 Speeltoestel op dependance
 Nieuwe CV-installatie
 Aanpakken plafonds hoofgebouw (i.v.m. brandveiligheid)
Begroting
De begroting is opgesteld volgens de richtlijnen van het Bestuur van Edumare. Het is gelukt om
personeelskosten binnen de gegeven kaders te houden. Een extra investering die gedaan wordt is
het vervangen van een aantal digitale leermiddelen omdat deze niet voldoen aan de
veiligheidseisen binnen Edumare
Formatie 21-22 en subsidie (NPO)
Uit de oktobertelling blijkt dat we van 292 leerlingen naar 280 leerlingen gaan. Nieuw schooljaar
wordt waarschijnlijk met 11 groepen gestart.
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Coronamaatregelen en thuisonderwijs
Door corona is dit schooljaar ook weer anders dan hoe een schooljaar zou moeten zijn. Er is
fysiek onderwijs met de nodige maatregelen, maar ook thuisonderwijs is helaas weer nodig.
Bij het thuisonderwijs zijn alle kinderen goed in beeld en noodopvang geregeld. Er wordt les
gegeven via Snappet en later via Teams, waarbij hele klassen weer online compleet bij elkaar
kunnen komen.
In principe verloopt alles goed op school met de geldende maatregelen die van kracht zijn. Alleen
zijn er soms (begrijpelijke) vragen van ouders over specifieke informatie die met betrekking tot
AVG niet altijd geven kan/mag worden.
Alles vraag weer een hoop organisatievermogen van schoolmedewerkers, maar ook van ouders. Van
iedereen wordt een groot aanpassingsvermogen gevraagd en het is fijn dat dit goed lukt.
Schooltijden
In het nieuwe schooljaar (21-22) is het weer mogelijk om terug te keren naar de normale
schooltijden. Het afschalen van coronamaatregelen maakt dat weer mogelijk.
Eindtoets en toets analyse
Het grote effect dat werd verwacht na het thuisonderwijs blijft uit op de Citotoets. Wel een
wisselend beeld, vakken die thuis goed te oefenen zijn scoren goed. Vakken waar meer uitleg bij
nodig is scoren iets minder.
School zal een bedrag ontvangen per leerlingen die bedoeld is om eventuele achterstanden bij
leerlingen aan te pakken. Het geld mag bijvoorbeeld gebruikt worden voor een extra onderwijs
assistent, extra expertise of ondersteunend materiaal.
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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.
Zoals bij de inleiding al aangehaald hebben wij in een goede sfeer kunnen werken. Een sfeer die
onze bij school en onze identiteit past.
Namens de Medezeggenschapsraad,
Jan Jaap Amsing
Voorzitter MR - P.C.B.S. De Regenboog
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