
Verslag MR-vergadering 30 januari 2020 

Afgelopen donderdag was het tijd voor alweer de derde medezeggenschapsraad (MR)-vergadering van dit 

schooljaar. Inmiddels zijn we allemaal als (nieuwe) leden van de MR goed aan elkaar gewend en dit merk je 

aan de prettige manier van hoe de vergadering verloopt. Het eerste deel van de vergadering was zoals 

gebruikelijk zonder de aanwezigheid van Hellen om de punten die we samen met Hellen gaan bespreken 

kort voor te bespreken. Naast deze punten, waarover verderop meer, hebben we kort stilgestaan bij de 

laatste vergadering van de GMR. De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de 

overkoepelende stichting Kalisto. Een van de leerkrachten van de Regenboog neemt, namens onze school, 

deel aan de GMR. Verder is er ook nog plaats voor een ouder in een van de werkgroepen die de GMR kent. 

We onderzoeken op dit moment of er een ouder vanuit de MR hiervoor beschikbaar is, maar indien dit niet 

het geval is zullen we hier nog een oproep voor plaatsen bij de andere ouders van de Regenboog. Verder 

hebben we kort gekeken naar onze interne documenten zoals het medezeggenschaps- en huishoudelijk 

reglement. Doel is om deze dit jaar te vernieuwen.  

Staking 

Hierna hebben we stilgestaan bij de staking welke op 30 en 31 januari plaatsvond. Via de verschillende 

kanalen (mail, Social Schools en mondeling) hebben enkele ouders van onze school aangegeven ontevreden 

te zijn met het beloop van deze staking. Een belangrijke rol speelde hierbij dat Kalisto er voor gekozen heeft 

om niet als volledige stichting te staken en dat het hiermee de individuele keuze van leerkrachten was om 

wel of niet te gaan staken. Dit leverde de situatie op dat sommige groepen géén les hadden en andere 

groepen wel. Staken is een recht in Nederland en vanzelfsprekend kan de school noch de MR hier iets aan 

veranderen. Vanuit de MR hebben we dan ook, samen met Hellen, vooral gekeken naar de lessen die we 

eventueel uit deze staking kunnen leren. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de communicatie 

vanuit de school richting zowel ouders als de leerkrachten en/of het onderzoeken van mogelijke 

alternatieven/acties op een dergelijke staking. Al met al hebben we een prettig en constructief gesprek met 

Hellen hierover gehad en zijn we van mening dat, hoewel deze tweedaagse staking voor enkele ouders als 

zeer lastig is ervaren, deze in het algemeen rustig en goed is verlopen. Laten we vooral hopen dat verdere 

stakingen niet nodig zullen zijn.      

Maandrapportage (Marap) 

Als onderdeel van de maandrapportage (Marap) hebben we de resultaten van de vitaliteitsscan onder 

leerkrachten bekeken en besproken. Verder hebben we kunnen zien dat financiële realisatie van de 

Regenboog voor 2019 binnen de begroting is gebleven en hebben we aan de hand van het jaarplan 

2019/2020 gezien dat voor het overgrote deel de uitvoering van de plannen voor dit jaar, de school op 

schema ligt. Zo vordert bijvoorbeeld het maken en invoeren van de kwaliteitskaarten, hebben de meeste 

groepen i.s.m. het Klooster muzieklessen gehad en wordt er gewerkt aan de PR en betere zichtbaarheid van 

onze school. Tot slot hebben we gesproken over het werkverdelingsplan en de eerste concept versie van 

het formatieplan voor komend jaar. Deze onderwerpen zullen binnen het team van leerkrachten nog 

verder worden besproken en komen een volgende vergadering voor instemming terug.   

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is op 19 maart a.s. Tijdens deze vergadering zullen we, onder andere, over IPC 

spreken. Mocht u, als ouder, naar aanleiding van dit onderwerp nog bepaalde zaken en/of vragen hebben 

die we mee zouden moeten nemen dan hoor ik deze natuurlijk graag. Hetzelfde geldt indien u andere 

onderwerpen heeft waarvan u van mening bent dat deze van belang zijn voor de MR. U bereikt mij het 

beste via onderstaand mailadres.  
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