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Organisatie MR
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en
leerkrachten meedenken over het beleid van de school.
De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in
beleidszaken.
Alle ouders met een kind op school kunnen in de MR worden gekozen zonder dat er
bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. De teamleden kiezen de
personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding.
Het afgelopen jaar was het voor velen een bewogen jaar, dat in teken stond van Corona.
Ook binnen de MR hebben we hiermee te maken gehad.
Alle vergaderingen, tussentijdse overleggen hebben het afgelopen schooljaar digitaal plaats
gevonden.
Als ouder heb je zeker iets in te brengen op onze school. Wanneer je niet in de MR zit, mag
je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is
natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten
worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda
(laten) zetten. Dit kun je doen door contact te zoeken met ons.
Ons emailadres is mr@obs-regenboog.nl
Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag de MR ook advies
uitbrengen. De MR kan zelfstandig en zonder overleg adviseren over of instemmen met
voorstellen van de schoolleider.

-1-

Gemeenschappelijke MR (GMR)
De GMR praat mee over het beleid van Stichting Eemvallei Educatief (STEV) – de stichting
waar basisschool De Regenboog deel van uit maakt - en is een klankbord voor het college
van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke school overstijgende beslissingen
genomen moeten worden.
Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het
onderwerp, advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf
onderwerpen aankaarten.
Voor De Regenboog was Angela van de Berg bij de GMR tot en met december 2020. Doordat
zij een baan elders heeft aangenomen, kwam ook de functie GMR-lid vrij.
Deze is tijdelijk vervuld door Miranda Rooker (personeelsgeleding) vanuit onze school.
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Samenvatting schooljaar 2020-2021
Net zoals vorig jaar is het een bijzonder jaar geweest.
Halverwege december tot begin februari werd helemaal overgegaan op thuisonderwijs.
En dat was weer even wennen voor iedereen. Alleen de 4 leerlingen van groep 8 waren de
ochtenden op school om zich extra goed te kunnen blijven voorbereiden op de IEP eindtoets.
Vanaf 8 februari konden alle kinderen, weliswaar met allerlei regels, eindelijk weer naar
school.
Vanuit de MR hebben we alles gevolgd en zo nu en dan contact gehad met de schoolleiding.
Hieronder treft u een samenvatting van de onderwerpen die aan orde zijn gekomen
afgelopen schooljaar:
• Algemeen
▪ We zijn het jaar gestart met het volgen van een cursus MR start van de VOO (vereniging
Openbaar Onderwijs). Dit heeft ons duidelijk gemaakt dat we als MR meekijken,
controleren, adviseren en wel/niet met beleid instemmen. Terwijl (met name de
oudergeleding) de neiging had om actief meer te regelen. Deze cursus heeft ons
geholpen om beter deze rol vorm te kunnen geven. Zo zijn we de vergaderingen ook
anders gaan indelen en is de communicatie wat zakelijker geworden wat de effectiviteit
van vergaderen ten goede is gekomen.
▪ Ouderbetrokkenheid hebben we vooral onder de aandacht kunnen brengen door hier
over te spreken op de vergaderingen. En door mee te denken over de communicatie
naar ouders toe. Helaas kon er niets georganiseerd worden wat ouderavonden o.i.d.
betreft.
▪ Met Miranda, als GMR lid, is afgesproken dat we de GMR-agenda van aankomende keer
krijgen. Wanneer er punten zijn die direct voor de Regenboog van belang zijn, dan zal zij
ons op de hoogte stellen.
▪ Linda heeft begin van het schooljaar een ouderraad vergadering bijgewoond. Dit om
directer contact met elkaar te hebben. Sindsdien is het een gezamenlijk doel om de
ouderparticipatie te verhogen. Dit door gezamenlijk een welkomstkaartje aan de ouders
van nieuwe kinderen te sturen.
▪ Tijdens het hele jaar zijn dingen die ons ter ore kwamen of opvielen in de vergaderingen
besproken. Zo hebben we bijvoorbeeld over het eten en de voor- en nadelen van
continurooster gesproken. Is geadviseerd in een eventuele volgende lockdown de
kinderen af en toe op school iets te laten ophalen, om zo meer contact te houden. En is
geadviseerd een aantal ouders direct te benaderen om ze voor deelname aan de
klankbordgroep, die Anja oprichtte, te vragen.

• Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
In februari 2021 werd bekend dat het onderwijs 8,5 miljard euro extra krijgt om de
gevolgen van het sluiten van de scholen en het geven van onderwijs op afstand weg te
werken. Bij deze bekendmaking werd gelijk meegedeeld dat de MR een
instemmingsbevoegdheid krijgt bij het vaststellen van de schoolprogramma’s NPO
(Nationaal Programma Onderwijs) om de middelen op school in te kunnen zetten. De inzet
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valt onder een wijziging van het schoolplan waarbij de MR een instemmingsbevoegdheid
heeft (artikel 10 lid 1b, WMS)
Als MR hebben we ons hier voornamelijk online in verdiept en tijdens de MR Start
opleiding getoetst of we de juiste stappen volgen en uitvoeren.
De schoolleider en de MR personeel geleding hebben ons meegenomen d.m.v. inzichtelijk
maken van toets resultaten om in kaart te brengen welke problemen en
onderwijsbehoeften er zijn bij de leerlingen.
Hiervoor is het NPO-plan opgesteld met hoe en waarvoor de gelden het aankomend jaar
gebruikt gaan worden. We ontvangen de komende 2 jaar NPO middelen. Verwachte
middelen op basis van leerlingaantal € 60.200. Er zijn door onze school keuzes gemaakt uit
een menukaart waarin onder andere gekozen kon worden voor extra interne en externe
leerkrachten en specialisten, maar bijvoorbeeld ook voor scholing personeel en nieuw
materiaal dat aangeschaft kan worden.
De MR houdt voor de komende twee jaar het volgen van de voortgang en de inzet van de
extra middelen vanuit de NPO op de agenda.
• Wetswijziging Vrijwillige ouderbijdrage
Naar aanleiding van de volgende wetswijziging heeft de oudergeleding van de MR een
Webinar gevolgd.
Zie ook;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financieringonderwijs/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwilligeouderbijdrage-1-augustus-2021
Per 1 augustus 2021 wordt de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt.
Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook
als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Scholen zijn verplicht
om dit te vermelden in de schoolgids.
Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten zoals
excursies, kamp, kerstviering, huiswerkbegeleiding of langdurige muziek-of danslessen.
Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet
betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het
verplichte schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan.
Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten
van deze activiteiten of een alternatief aanbieden. De kosten voor activiteiten binnen het
verplichte programma moeten door de school worden betaald. Daarnaast moeten scholen
per 1 augustus expliciet in de schoolgids vermelden dat het niet betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.
We hebben de school geadviseerd om duidelijk aan te geven dat mocht een ouder niet de
middelen hebben dit bespreekbaar te kunnen maken met onze contactpersoon op school.
Waarom zouden ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen als zij daartoe niet verplicht
zijn? Deze bijdrage wordt betaald omdat veel ouders het extra aanbod waardevol vinden
en het belangrijk vinden dat de extra activiteiten worden aangeboden. De ervaring is dat
het overgrote deel van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage betaalt, ook in die situaties
waarin scholen heel helder zijn dat ze niemand uitsluiten.
We hebben gebrainstormd hoe we toch voldoende geld kunnen blijven ophalen als school
voor die extra activiteiten, mocht er minder of geen geld meer hiervoor binnenkomen. Te
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denken aan sponsor-activiteiten en of ‘Vrienden van de Regenboog’, ondersteuning vanuit
de gemeenten. Zonder extra bijdragen kan het zijn dat er minder activiteiten uitgevoerd
kunnen worden. Dit gaat verder nog vorm krijgen in samenwerking met de Ouderraad. Ook
vanuit de Stichting STEV is er een enquête gehouden hoe scholen hier mee om willen gaan.
Uitslag hiervan is nog niet bekend.
• Onderwijs betreffend nieuwe schooljaar 2021-2022
Aanschaf nieuwe methode zaakvakken
Het afgelopen jaar hebben wij (leerkrachten en directie) ons op school verdiept in de
aanschaf van een nieuwe methode voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur). We hebben 2 totaal verschillende methodes met elkaar vergeleken en bekeken.
We hebben gekozen om een proeflicentie op te laten starten vanaf het nieuwe schooljaar.
Wanneer we besluiten door te gaan met deze methode, dan volgt er een
implementatietraining voor de leerkrachten.
Ontwikkeling portfolio
Daarnaast hebben we een flinke stap gezet in de ontwikkeling van het portfolio voor de
leerlingen. De doelen van rekenen staan erin en is nog in ontwikkeling. De leerlingen
kleuren zelf hun behaalde niveau van de doelen. Daarnaast is er een ik tekening in de map
geplaatst. Dat is een tekening van het kind door het kind. In de hogere groepen wordt er
een ik rapport gemaakt. Ook dit is nog in ontwikkeling. Begin volgend schooljaar worden er
ook overzichten van de rekenmuurtjes toegevoegd. Hierdoor kunnen de kinderen meer
eigenaarschap krijgen over het automatiseren van "standaard” rekenkundige
bewerkingen.
De kinderraad heeft onder leiding van Monaïm Benrida, programma manager Gelijke
Kansen van het ministerie OCW, op 17 juni online gesproken over de vraag: `Hoe zorgen
we ervoor dat alle kinderen op onze scholen in coronatijd gelijke kansen krijgen op
inclusieve deelname aan de maatschappij? Bestuur, schoolleiders, leden van de GMR en
RvT van STEV, bestuurders van samenwerkingsverbanden en wethouders van de
gemeenten waarin STEV operationeel is, namen tevens deel aan dit gesprek. Van onze
school waren er 2 leerlingen aanwezig om een presentatie te geven. Het was een
geslaagde bijeenkomst.
• Formatie betreffend nieuwe schooljaar 2021-2022
Elk jaar staat ook de formatie op de agenda voor het nieuwe schooljaar. Aan de hand van
de toegekende formatie weet de school hoeveel personeel er ingezet kan worden. Ook het
nieuwe schooljaar zullen wij weer met 4 groepen draaien. De Regenboog zal ook dit jaar
weer een gymdocent hebben. Deze wordt bekostigd uit de werkdrukmiddelen. De
schoolleider zal 4 dagen op de Regenboog aanwezig zijn. Zij gaat niet meer voor de
groep. Voor groep 7/8 is een nieuwe leerkracht aangenomen voor 2 dagen.
De MR heeft het formatieplan goedgekeurd.
Het komende jaar beschikt de school niet alleen over de normale formatie, maar stelt het
ministerie ook NPO gelden beschikbaar. Dit is om problemen en vertragingen, als gevolg
van corona, aan te pakken. Om te kijken waar het geld het beste aan besteed kan worden
is er een schoolscan gemaakt. Er is gekozen om de groepen 5 t/m 8 te splitsen bij spelling,
er komt een specialist vanuit het samenwerkingsverband voor de groepsdynamiek in de
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bovenbouw, in de onderbouw komt een specialist om aan de slag te gaan met
woordenschat en de IB'er zal zich bezighouden met kinderen die meer aankunnen.
De MR heeft dit NPO plan goedgekeurd.
• PR & Communicatie
▪ Het laten uitvoeren van een TVO (tevredenheidsonderzoek onder ouders) stond als
speerpunt in ons jaarplan. Bij de onderwijskundig kwaliteitsmanager van STEV hebben
we de werkwijze opgevraagd. Naast het vierjaarlijkse standaard onderzoek binnen STEV
kan er zeker tussentijds een TVO ingezet worden. Telkens kwam het punt weer op de
agenda terug. Maar doordat het schoolleven ook dit jaar weer ongewoon, met
thuisonderwijs e.d., is er toch voor gekozen om in een rustiger vaarwater een TVO te
laten uitvoeren.
▪ Andere speerpunt was het volgen van het PR beleid rondom het verhogen van het
leerlingaantal. Zo is hier elke vergadering gevraagd naar de stand van zaken. Is aandacht
gevraagd hiervoor bij het CVB. Is advies gegeven om meer op Facebook te plaatsen én
dit account direct aan Instagram te koppelen. Is meegedacht over de ‘unique selling
points’ van de Regenboog. Bij de verspreiding van de flyers is advies gegeven én zelfs
meegelopen met verspreiden.
▪ Verder is er vanuit de MR een aantal keer in de nieuwsbrief geschreven om meer
kenbaar te maken wat we doen.

• Financiën
▪ Anja heeft aan Linda toelichting gegeven over het nieuw boekjaar betreft de
begrotingen.
▪ Toekenning MR gelden voor nieuwe boekjaar 2021 is €927
▪ Begroting MR gelden gemaakt
▪ Gekeken hoe we volledige budget goed kunnen inzetten zodat naast gelden voor MR,
ook gelden gebruikt konden voor tbv de school.
▪ Linda heeft zich verdiept in hoe een schoolbegroting in elkaar zit
Dit heeft geresulteerd in:
- Factuur flyer betaald vanuit mr gelden
- Deels bijdrage geleverd aan promo-film school
- Kaarten aangeschaft voor nieuwe leerlingen vanuit de MR/OR
- En voor het najaar staat er nog een MR training op het programma.
Toelichting financiën
De financiën lopen niet per schooljaar maar per kalenderjaar vandaar dat in onderstaande
overzicht het boekjaar 2020 als het lopende boekjaar te zien is.
Boekjaar 2020
Inkomsten
Uitgaven
Toekenning vanuit stichting
€ 927,- 3 x cursus Start MR 5-10-2020 €525,-

Notitie:
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€402 is boekjaar 2020 overgebleven en teruggegaan richting schoolbegroting.
De MR kan geen geld sparen.
Boekjaar 2021
Inkomsten
Toekenning vanuit stichting

€ 927,-

Uitgaven
Aanschaf kaarten tbv nieuwe
leerlingen
Flyer PR
Promo filmpje school
MR Achterban cursus
(Najaar 2021)

€ 17,88
€212,19
€
€157,25

Totaal
€927
Totaal
€ 539,68
Per 01-09-2021 is er nog een budget over van €539,68 tm het einde van het kalanderjaar.
In overleg met de directie is afgesproken dat het bedrag wat overblijft ten goed komt aan de
kosten voor het promotiefilmpje wat is uitgebracht.
• Vertrekkende lid en nieuw lid
▪ Begin 2021 heeft Else laten weten dat ze na dit schooljaar uit de MR wil stappen. In de
nieuwsbrief heeft een oproep gestaan met de vraag wie haar functie wil overnemen.
Natascha (moeder van Jasmijn in groep 1) heeft hierop gereageerd en vanaf het nieuwe
schooljaar neemt zij het stokje over van Else.

Vragen aan de MR? Stel ze dan!
Stap gewoon naar ons toe op het schoolplein of bel
- Linda Lantink: 06-54946907
Moeder van Sofie (groep 4) en Babeth (groep 2)
- Natascha van Kuilenburg-Umans: 06-22905773
Moeder van Jasmijn (groep 2)
Mocht je ons willen schrijven, dat kan ook.
Mail ons dan: mr@obs-regenboog.nl.

Namens de MR,
Linda Lantink, Else Schimmel, Simone Pater, Ilja Deinert en Natasha van Kuilenburg
September 2021.
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