Jaarverslag MR | 2020-2021
CBS De Regenboog Hoofddorp

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van christelijke
basisschool De Regenboog in Hoofddorp, schooljaar 2020-2021. In dit jaarverslag
leest u wie de deelnemers van de MR waren en waar de MR zich gedurende het
schooljaar mee bezig heeft gehouden.
1. Samenstelling van de MR
De MR begon het schooljaar 2020-2021 in de volgende samenstelling:
Oudergeleding:
- Kees Vleeming
- Joost Brussee - secretaris
Personeelsgeleding:
- Nicolette Boers - voorzitter
- Eline Rasenberg
2. Vergaderdata
In 2020-2021 zijn er 6 MR-vergaderingen gepland:
- Dinsdag 15 september 2020
- Dinsdag 17 november 2020
- Dinsdag 19 januari 2021
- Dinsdag 9 maart 2021
- Dinsdag 11 mei 2021
- Dinsdag 22 juni 2021
De vergaderingen in november en januari hebben wegens de coronamaatregelen online plaatsgevonden. De notulen van de vergadering zijn
beschikbaar op de website van de school. Kijk hiervoor bij het knopje Ouders >
Medezeggenschapsraad.
3. Onderwerpen
Gedurende het schooljaar is er gesproken over en actie ondernomen op
verschillende onderwerpen. Sommige onderwerpen waren eenmalig onderdeel
van de agenda, andere kwam meerdere keren terug. Hieronder leest u een
beschrijving van de belangrijkste onderwerpen.
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Corona
Iedere vergadering hebben we het onderwerp ‘corona’ en de daarbij horende
maatregelen besproken. Vanaf half december tot eind januari is de school
gesloten wegens de coronarichtlijnen. Op De Regenboog is noodopvang
aangeboden voor ouders met cruciale beroepen.
Fysiek contact tussen leerkrachten en ouders is in deze periode moeizaam
geweest. In de MR hebben we met elkaar gesproken hoe we - ondanks de
verplichtingen vanuit de overheid en MeerPrimair - dit toch zo goed mogelijk
konden laten verlopen.
Formatie – De school is van 5 naar 4 groepen gegaan. Hierdoor zijn er
verschuivingen binnen het team geweest. Vanaf volgend schooljaar zullen er een
groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 zijn. Wegens de beschikbare
gelden vanuit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) is het mogelijk om in
alle klassen extra hulp naast de leerkracht aan te stellen.
Schoolgids – In drie middagen hebben de MR en de directie de schoolgids
grondig doorgenomen en aangepast. Veel teksten zijn herschreven en aangepast
aan de actuele situatie van de school. De schoolgids is in de laatste week van het
schooljaar goedgekeurd door de MR.
Nieuwe rekenmethode - In het schooljaar 2020/2021 heeft het team een keuze
gemaakt voor een nieuwe Rekenmethode. Dit is een uitgebreid proces. In de
vergaderingen zijn we meegenomen in dit proces. Aan het einde van het
schooljaar is besloten met de methode Pluspunt te gaan werken.
‘Vanuit het bestuur’ – Deze mededelingen vanuit de directie, waren een vast
agendapunt. De belangrijkste punten die langskwamen:
- Begroting
- Personeelszaken
- Formatie
Speerpunten voor schooljaar 2021-2022:
De MR wil met elkaar een cursus ‘basis-cursus MR’ volgen. Deze cursus wordt
aangeboden door MeerPrimair. In het komend schooljaar willen we de structuur
van vergaderen wat aanpassen. Input hiervoor willen we halen uit de cursus.
Daarnaast willen we werken aan onze zichtbaarheid in de school en ons contact
me de achterban. In het komende jaar gaan we bespreken hoe we dit gaan
aanpakken.
Hoofddorp, september 2021

