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1. Samenstelling van de MR. 
 

De raad bestond in de periode augustus 2019- augustus 2020 uit: 

Ouderleden: 
o Bart Hugen, voorzitter. 
o Maroef Slamat, lid 
o Aschwien Soekha, lid 
o Gert-Jan van Geerenstein, lid 
o Judith Westen, lid 

Teamleden: 
o Isabel Rook, secretaris 
o Mariska Klein, lid 
o Arwen Eekhof, lid 
o Corine Schaap, lid 
o Marjolein Hartog, lid 

 

2. zittingsduur en zittingstermijnen. 

 

Bart Hugen Ouderlid Voorzitter 1e periode Tot aug. 2021 
Maroef Slamat Ouderlid  2e periode  Tot aug. 2021  

Aschwien Soekha Ouderlid  1e periode Tot aug. 2022 
Gert-Jan van 
Geerenstein 

Ouderlid  1e periode Tot aug. 2022 

Judith Westen Ouderlid  2e periode Tot aug. 2020 
Isabel Rook Teamlid Secretaris 1e periode Tot aug. 2021  

Mariska Klein Teamlid  1e periode Tot aug. 2022 

Arwen Eekhof Teamlid  1e periode Tot aug. 2022 
Corine Schaap Teamlid   1e periode Tot aug. 2022 

Marjolein Hartog Teamlid  2e periode Tot aug. 2023 

 

3. Vergaderfrequentie en onderwerpen. 
De MR heeft dit jaar 6 keer vergaderd. De volgende jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn 

besproken: 

•  Schoolbegroting/ jaarrekening.  • Schoolformatieplan. 

• Schoolontwikkeling/ schoolgids. • Jaarplanning MR/directie 

•  Rooster vakantieplanning. •  Informatievoorziening aan ouders 

• Werkverdelingsplan  



 Daarnaast zijn er onderwerpen aan bod gekomen, die aandacht vroegen, zoals:  

• Communicatie MR met directie, team, ouders en OV.  

• Personele zaken, met name de implementatie nieuwe directievoering.  

•  Leerlingaantalontwikkeling / PR 

•  Veranderingen in het onderwijs rond het COVID- 19 virus.   

• Klimaatbeheersing  

• Nascholingsplan personeel 

 

4. kort verslag rond de belangrijkste genoemde onderwerpen. 
 

• Schoolbegroting: De jaarrekening is vastgesteld door RvT. Deze is ter kennisname besproken. 

• Schoolformatieplan. Dit is uitvoerig ter sprake gekomen. Er is een daling van het 

leerlingenaantal van De Regenboog, passend bij de samenstelling van de wijken rondom De 

Regenboog. Hierdoor heeft De Regenboog minder FTE. Dit vraagt een andere samenstelling 

van de groepen. Er is eerst oriënterend gesproken over welke eisen er lagen met betrekking 

tot de samenstelling van de groepen. Hierbij is gekeken naar een maximum leerlingaantal  

van 30 leerlingen in een groep, ruimte voor instroommogelijkheid. In eerste  instantie is er 

door de directie gekozen voor een combinatiegroep. De groepen 5 zijn namelijk erg klein 

(drie groepen variërend tussen 18 en 25 leerlingen), terwijl de groepen 4 (twee groepen van 

30 leerlingen) groot zijn. Deze verandering heeft als gevolg dat de schoolgids gewijzigd 

wordt. Hierbij heeft de Oudergeleding van de MR instemmingsrecht. Dit instemmingsrecht is 

niet verleend. Hierna heeft de directie, ook door nieuwe inzichten, gekozen voor twee 

groepen 3, twee groepen 4 en drie groepen 5.  

•  Schoolplan/ schoolgids: De MR heeft de ontwikkelingen in het schoolplan gevolgd. De focus 

blijft op het verder ontwikkelen van IPC en het blijven waarborgen van kwaliteit in de 

kernvakken.   

• Rooster vakantieplanning: De MR heeft hierin instemminsrecht op de vakanties die niet 

worden bepaald door het Rijk.  De MR heeft ingestemd met een meivakantie van 2 weken 

en hierbij besloten de vakanties van de middelbare scholen in Woerden te volgen. Daarnaast 

heeft de MR geadviseerd om een vrije dag te plannen voorafgaand aan de 

voorjaarsvakantie, in plaats van de vrijdag voor de kerstvakantie en voorjaarsvakantie om 12 

uur vrij.  

• Informatievoorziening aan ouders: voorafgaand aan een vergadering worden de te 

besproken punten gedeeld met ouders. De vergaderingen zijn openbaar, ouders zijn als 

toehoorders altijd welkom. Een aandachtspunt voor de MR voor schooljaar 20-21 wordt het 

vormgeven van notulen en ouders en teamleden op de hoogte houden van de inhoud van de 

vergaderingen.  

• Jaarplanning MR/directie: De MR heeft frequent vergaderd. Gedurende de Coronaperiode 

heeft zij dit online gedaan. De informatie vanuit de GMR komt via de notulen. Liselotte 

Trijssenaar neemt deel aan de GMR namens de Regenboog. Schooljaar 20-21 wordt zij 

opgevolgd door Tim van Wiggen. 

• Nascholingsplan personeel: Lydia Wildemans, Miryam van Beaumont, Lia Droogh en 

Marjolein Hartog hebben succesvol hun TOP- opleiding afgerond. Leerkrachten volgen 

individueel cursussen maar het team bekwaamd zich ook tijdens de studiedagen.  



• Werkverdelingsplan: Het team heeft een werkverdelingsplan opgesteld voor het komend 

schooljaar. 

 

 Onderwerpen die dit schooljaar aandacht vroegen: 

• Communicatie en taakverdeling binnen de MR, naar de ouders, directie, team, GMR, OV: 

Het contact met de GMR loopt informeel via de teamvertegenwoordiging. Formele 

informatie komt via de notulen naar de MR maar zijn vaak erg laat. Communicatie naar de 

ouders en belangstellenden is belangrijk voor de school. Regelmatig wordt gekeken hoe de 

school zich profileert en wat hierin verbeterd kan worden. Onze directie is zich hiervan 

bewust. SocialSchools, website en ons kwaliteitsinstrument zijn hierbij belangrijke 

informatiebronnen. In november 2019 is er een kwaliteitsonderzoek gedaan onder de 

ouders welke uitgezet is vanuit college van bestuur van Kalisto. Resultaten zijn besproken 

met de directie en daarna met de MR.  

• Personele zaken: De MR is op de hoogte gehouden van de personele ontwikkelingen en 

geeft het team een compliment voor haar inzet en slagvaardig handelen. Vooral in de 

periode van thuisonderwijs en weer met halve klassen aan de slag, heeft het team een grote 

prestatie geleverd. Daarnaast volgt de MR de ontwikkeling van het ziekteverzuim binnen 

het team.  

• Nieuwe directievoering: Binnen Kalisto is er sprake van een reorganisatie in de 

directiestructuur. Concreet houdt dit in dat m.i.v. het nieuwe schooljaar de 

meerscholendirecteuren een andere verdeling hebben. Zij worden directeur over 3 of 4 

scholen. Dit betekent dat de Regenboog in een cluster komt met de Schakel en de 

Willibrordusschool. Het heeft ook gevolgen voor de functie-inhoud van directeur en 

meerscholendirecteur. De Regenboog moet als gevolg hiervan de directiestructuur gaan 

aanpassen. Formeel zal Hellen Schouenberg per schooljaar 20-21 al meerscholendirecteur 

zijn van genoemde scholen binnen de cluster. De rol van de adjunct-directeuren is nog 

onduidelijk. De MR heeft kritische vragen gesteld over dit proces. De directiestructuur zoals 

deze was vormgegeven op De Regenboog functioneert goed. Door de verandering binnen 

Kalisto is er echter geen mogelijkheid om deze structuur te behouden. De vraag wordt hoe 

de directiestructuur wordt aangepast, zonder dat dit de kwaliteit van de directie 

verminderd.  Het vormgeven van de directiestructuur passend bij De Regenboog wordt 

verder onderzocht in schooljaar 20-21. 

•  Leerlingaantalontwikkeling: Door de vergrijzing van de samenleving staat het behoud van 

leerlingenaantal op alle basisscholen onder druk. Ook op de Regenboog wordt hier veel 

aandacht aan besteed en waar mogelijk actie op ondernomen. De MR bespreekt dit met 

regelmaat met de directie. De ontwikkelingen over woningbouw in de omgeving van de 

school worden op de voet gevolgd.  

• Veranderingen in het onderwijs rond het COVID- 19 virus: De MR is door de directie goed op 

de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. Zij heeft ingestemd met alle besluitvormingen 

die nodig waren op dit gebied. Ook hier is een compliment op zijn plaats naar de directie 

hoe zij heeft ingespeeld op alle ontwikkelingen. 

• Klimaatbeheersing: Vanwege gezondheidsklachten van medewerkers en alle aandacht 

afgelopen jaren voor dit onderwerp, blijft dit een punt van aandacht.  Er hebben metingen 

plaatsgevonden m.b.t. zuurstofgehalte in de klas, temperatuur en luchtkwaliteit. Er wordt 

een plan van aanpak gemaakt met betrekking tot de adviezen die uit deze metingen zijn 

gekomen.  



• Kwaliteitsonderzoek Kalisto: Deze is afgerond en teruggekoppeld naar de directies.  

 

5. Slotopmerking 
De MR hoopt samen met de directie ook volgend jaar weer te kunnen werken aan het op peil 

houden en verbeteren van de kwaliteit van de Regenboog t.b.v. de leerlingen en het team. Verder 

wenst de MR de leerkrachten en de ouders een goed schooljaar 2020-2021. 

 

Lijst met afkortingen (niet alle afkortingen komen in dit jaarverslag voor):  
CvB: College van Bestuur  
MR: MedezeggenschapsRaad  
GMR: Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad  
ARBO: ArbeidsOMstandigheden ICT: Informatie en Communicatie Technologie  
SKMN: stichting kinderopvang midden Nederland 
 REC-scholen: scholen verbonden aan het Regionaal Expertise Centrum.  
Kalisto: naam van de stichting waaronder “De Regenboog” valt. 
OV: OuderVereniging 
IB: Intern Begeleider 
FTE: fulltime-equivalent. Eén FTE is een volledige werkweek. 
 
Verslag door Marjolein Hartog, december 2020. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


