Beste ouders,
Hierbij ontvangt u vanuit de MR het jaarverslag van het schooljaar 2019/2020 van Openbare Basisschool
De Regenboog in Ens.
Inleiding
Ondanks dat het voor ons als nieuwe leden van de MR een behoorlijk enerverend voorjaar is geweest
door overdracht vanuit de oude MR, Corona perikelen, het volgen van een MR cursus, het inlezen in
regelgeving en natuurlijk het aftasten van het schoolteam schrijven we dit verslag toch met veel plezier
voor u.
Medezeggenschapsraad
De huidige MR bestaat uit 2 door de ouders gekozen ouderleden en 2 door het team gekozen
personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij Openbare Basisschool
de Regenboog. Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee
een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs
op school. De raad spreekt voor zowel ouders en leerlingen en personeel.
De MR bestond in 2019 uit de volgende leden:
-Herbert Niessen (voorzitter) ouder
-Brenda Kaptein (secretris) ouder
-Sanderina van Smirren (personeelslid)
-José Stroop (personeelslid)
In het schooljaar 2019 zijn Herbert en Brenda en Sanderina afgetreden.
De nieuwe MR formatie voor het schooljaar 2020 bestaat uit:
-Marc Prins (voorzitter) ouder
-Marsha Jonker (secretaris) ouder
-José Stroop (personeelslid)
-Francisca Hummel (personeelslid)
Directie
-Francien Soeter (informerend lid)
Werkwijze
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-vergaderingen is een
jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda
vastgesteld. Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod komen: dit zijn
zowel de aandachtgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod
moeten komen conform de wet Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en de
schoolgids. Daarnaast vullen we deze planning aan met specifieke onderwerpen per vergadering.
Ook onderwerpen die in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad scholen) worden
behandeld, komen ter sprake in de MR-vergaderingen.
Vergaderfrequentie
Tot op heden heeft het huidige MR team 5 keer vergaderd. Op verzoek is bij al deze vergadering ook
directeur Francien Soeter aanwezig geweest. Dit hield voornamelijk verband met de Corona periode en
de schoolformatie en begroting.

Gedurende de afgelopen periode en buiten de vergaderingen om heeft de MR diverse malen contact
gehad om lopende zaken te bespreken. Ook zijn diverse zaken via Teams besproken i.v.m. het Corona
virus.
Onderwerpen met betrekking tot Advies en Instemming van MR
Corona
Tijdens de Corona-crisis in het voorjaar zijn we als oudergeleding in de MR goed op de hoogte gehouden
door de school directie. Het implementeren van onderwijs op afstand, vernieuwde schooltijden tot aan
de zomervakantie en nog meer zaken die hier verband mee hielden. (Hygiëne protocol, 1.5mtr
afstandsregel, kinderen halen en brengen, noodopvang etc.)
Complimenten hoe het schoolteam hiermee is omgegaan en dit nog steeds doet.
Formatie/begroting/nieuwe combinatie groep 1/2/3
De MR is meegenomen in de schoolformatie, begroting en groep/klas indeling voor het nieuwe
schooljaar en heeft hierin meegestemd. We tonen hiermee bewondering voor de inzet van de directie
om dit toch voor een relatief kleine school in de Noordoostpolder voor elkaar te krijgen.
Taakbeleid/Onderwijs ondersteuningsprofiel
Het is fijn om te zien hoe de directie samen met de leerkrachten vorm geven aan deze jaarlijks
terugkerende puzzel. Wie welke taak op zich neemt hoe de groepsverdeling eruit komt te zien, kortom
hoe en met zo min mogelijk schuiven de continuïteit en kwaliteit van lesgeven geborgd blijft op de
groepen.
Ook het ondersteuningsprofiel voor de leerlingen op onze basisschool is goed opgezet. Meer informatie
hierover vind u op de school website.
Behandelde stukken
De MR heeft het afgelopen schooljaar 2019-2020 weer een aantal stukken binnen gekregen van o.a. het
bovenschools management van AVES, de GMR en het team van De Regenboog. Alle stukken zijn
behandeld en ter kennisgeving aangenomen.
Ouderbijdrage
Wegens het wegvallen van de oud papier regeling bij de gemeente, van waaruit een groot deel van de
kosten van de Activiteiten commissie werden betaald, wordt er momenteel samen met de AC gekeken
naar wat er realiseerbaar en haalbaar is met een eventuele (beperkte) verhoging van de ouderbijdrage
voor komend schooljaar. De school is financieel gezond, ook op het gebied van de ouderbijdrage en
budgetten voor activiteiten. Het is van belang dat dat ook zo blijft.
PR & Communicatie van de school en MR
In de dorpskrant komt elke keer een gezamenlijk stuk te staan van de 3 basisscholen in Ens, welke
aangeleverd worden door de directies.
In de Nieuwsboog heeft de MR het afgelopen schooljaar steeds na de vergadering een stukje ingebracht
over wat er behandeld is. Als MR willen we ernaar streven om deze notulen na elke vergadering op de
schoolwebsite te plaatsen.

Speerpunten voor het schooljaar 2020-2021
De MR wil zich inzetten om als klankbord van de ouders om op een praktische manier een positieve
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. En
natuurlijk moeten we onze eigen unieke identiteit daarbij niet uit het oog verliezen.
De MR is positief over de resultaten die de schoollaat zien ten aanzien van leerresultaten, ICT
ontwikkeling en het huidige leerlingenaantal. Dit zijn belangrijke en steeds terugkerende punten in de
MR. We zijn trots op onze school.
Naast het bespreken van actuele ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijkse terugkerende
zaken, heeft ook de toekomst van basisschool De Regenboog onze aandacht. Zijn de voordelen van een
kleine school bij iedereen bekend?
Hoe profileren en presenteren we “onze” school naar de buitenwereld.
Tenslotte
Als MR hebben wij het voornemen om ook het komende schooljaar kritisch opbouwend te kijken naar
alles wat ons wordt voorgelegd.
Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag.
Ens, 10 November 2020
Namens de MR van basisschool de Regenboog

