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Inleiding
Via dit jaarverslag informeren wij u over de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad (MR)
van IKC De Regenboog gedurende het schooljaar 2014-2015.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR, dus ook IKC De Regenboog. Dat is vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op
inspraak, en is te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf. De MR bestaat uit een
afvaardiging van ouders en het onderwijzend personeel en vormt hiermee een partner van de
directie.
De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in
het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de
invoering van ict, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het
onderwijs en bij andere activiteiten.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven,
instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft
instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, een anders schoolrooster,
formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo).
Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een
kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
IKC De Regenboog is aangesloten bij de overkoepelende scholenorganisatie Stichting Prisma
Almere. Van elke aangesloten school zijn er twee leden van de MR (één uit de oudergeleding en
één uit de leerkrachtengeleding) tevens lid van de GMR, de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van de stichting.
Samenstelling
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit
van de MR, maar neemt op verzoek van de MR wel deel aan de vergaderingen en is dan adviserend
orgaan. De MR van IKC De Regenboog bestaat uit 6 deelnemers: 3 leerkrachten en 3 ouders.
De samenstelling van de voltallige MR ziet er als volgt uit:
Leerkrachten

Daphne Coerse (secretaris)

Corrie Epping (tevens lid GMR)

Karin Marseille
Ouders

Irene Stout (voorzitter, tevens lid GMR)

Ton Wesseloo (penningmeester)

Fiona Cox (lid)
Fiona heeft aan het einde van dit schooljaar afscheid genomen. In het nieuwe schooljaar vinden
verkiezingen plaats voor een nieuw MR-lid.
Gesprekspartners
Naast - uiteraard - de directie heeft de MR met een aantal andere organen en personen
geagendeerde kwesties besproken. Te denken valt natuurlijk aan de leden van de AC (de
Activiteitencommissie), de leden van de GMR, de locatie-manager van kinderdagopvangorganisatie

Partou en haar OC-leden. Ook was de MR regelmatig aanwezig bij ouderavonden, die door de
directie werd geïnitieerd en in MR-vergaderingen waren voorbereid.
Vergaderingen
In het afgelopen schooljaar hebben acht MR-vergaderingen plaatsgevonden en één gezamenlijke
vergadering van de OR en de MR.
De agenda kende een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hadden met actuele
ontwikkelingen op school en de lopende meerjarige veranderprojecten binnen het IKC. Daarnaast
waren er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele
instemming moest geven, zoals de begroting en de formatie.
De notulen van de acht vergaderingen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar
en in te zien op de kamer van de directie. In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste
onderwerpen kort omschreven.
Onderwerpen 2014/2015
Activiteitencommissie
Dit jaar is er met name gesproken over de werkwijze van de verschillende activiteitencommissies:
budgettair, voorbereiding, aanspreekpunten. Hierin hebben we ook gesproken met de trekkers van
de verschillende commissies: wat liep wel en niet goed tijdens de activiteiten?

GMR-nieuws
Vanuit de MR zijn er altijd twee afgevaardigden bij de GMR aanwezig (gezamenlijke
medezeggenschapsraad). Dit is een overlegorgaan waarbij de MR vanuit alle Prisma-scholen
samenkomen.
Zij hebben het afgelopen jaar o.a. gesproken over kwaliteitszorg, inspectienormen, uitleg nieuwe
cao, meer samenwerken met Het Baken (warme overdracht, zaalhuur), presentatie van de
Ondersteuningsraad.

Mededelingen OB / BB
Punten uit de onderbouw- en bovenbouwvergaderingen worden kort besproken in de MR. Onder
andere het uitzoeken van een nieuwe taalmethode, werken met het administratiesysteem
ParnasSys, VVE.
Mededelingen vanuit de directie
In de MR werden mededelingen vanuit de directie, over bijvoorbeeld personeel, gedaan. Om
privacy redenen, staat deze niet in dit verslag vermeld.
Willem Pera moest, vanwege gezondheidsredenen, het directeurschap stopzetten.
Integraal Kind Centrum
Net als in het schooljaar 2013/2014 was ook het Integraal Kind Centrum (IKC) een belangrijk
onderwerp op de agenda van de MR. Door personeelswisselingen binnen Partou, hebben de
geplande gezamenlijke vergaderingen nog niet plaats gevonden. (We willen de locatiemanagers en
OC-leden meer betrokken op overlegniveau. Concreet betekent dit dat zij aanschuiven bij MRvergaderingen.) Ook werd advies ingewonnen bij organisaties die al werken met een gebundelde
overlegstructuur (ook wel KindcentrumRaad genoemd, KCR). In het nieuwe schooljaar zal de
directie samen met de MR verder invulling geven aan de KCR.

Veiligheid rondom de school
Naar aanleiding van incidenten hebben we gesproken over de evt. veranderingen die nodig zijn om
de veiligheid te vergroten. Zo zijn de zonneschermen gevaarlijk in pauzes.

Cursus over de werkwijze van de MR binnen een school.
We hebben deze cursus gevolgd op het bureau van Prisma, gezamenlijk met andere Prismascholen.
Wij waren voltallig aanwezig.
Er is hier gesproken over de onderwerpen waarin wij als MR adviserend- of stemgerechtigd zijn.

Bijeenkomst voor ouders over Human Dynamics
Er is een avond georganiseerd voor ouders. Deze heeft vanwege te weinig aanmeldingen, niet
plaatsgevonden.
Website
De directie is in overleg geweest met Roy Jongerden over de vormgeving van de nieuwe website.
Deze wordt dit jaar verder voltooid.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is besproken: waar wordt deze voor ingezet, hoe kunnen we dit duidelijk
communiceren aan ouders en hoe zorgen we dat de ouderbijdrage binnenkomt.

Communicatie
De MR informeert op verschillende manieren ouders en leerkrachten over haar werkzaamheden. Dit
is één van de wettelijke verplichtingen van de MR. Naast de informele contacten en de items in de
tweewekelijkse nieuwsbrief opgesteld door de directie heeft de MR een eigen pagina op de website
(onder ‘praktische zaken’).
Vooruitblik
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het volgende schooljaar kritischopbouwend 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. Aarzel dan niet om ons aan te spreken op school
of ons te mailen met uw vragen en/of opmerkingen. De e-mailadressen van de leden van de MR
vindt u op de website van de school (onder ‘praktische zaken’).
Namens de medezeggenschapsraad

Karin Marseille en Daphne Coerse
Lid en secretaris MR

