
Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Regenboog 2017-2018 
 

Net als elke school heeft ook de Regenboog een medezeggenschapsraad (MR).  

Ouders en personeel hebben via de MR het recht om invloed uit te oefenen op 
het beleid van de school. Vanuit het schoolbestuur worden belangrijke besluiten 
voorgelegd aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar 

maken bij het schoolbestuur. 
 

De MR van De Regenboog bestaat uit tien vertegenwoordigers. Vijf 
personeelsleden en vijf ouders. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich 
verkiesbaar stellen wanneer een iemand MR verlaat. Deze verkiezing bepaalt wie 

er mag meepraten en meebeslissen in de MR. In de statuten is wel vastgelegd 
dat de MR van de Regenboog uit 5 vertegenwoordigers vanuit de Meidoornlaan 

en vijf vanuit de Tochtwaard moet bestaan. 
 

In het schooljaar 2017-2018  bestond de MR uit: 

 

Ouders  Leerkracht  

Jolein Zonneveld 
TW 

 Stephanie Hoekstra/ Edith 
Rooker MD 

 

Nicky Hoogervorst 
ML 

 Atie Berkhout MD  

Miranda Steenman 
TW 

 Nelleke Langedijk-Sikkens  
TW 

ARBO TW 

Christian Schouten 
ML 

Penningmeester Maaike Bakker TW  

Marieke Klaver 
/Floor de Beurs ML 

Voorzitter Els Schouten TW  

 
Dit jaar liep het zittingstermijn van Marieke Klaver, Nicky Hoogervorst en 

Christian Schouten af. Marieke heeft aangegeven zich niet opnieuw verkiesbaar 
te stellen. Wij danken haar dan ook voor haar jarenlange inzet. Nicky en 
Chirstian hebben zich wel opnieuw verkiesbaar gesteld en Floor de Beurs is door 

de ouders van de Meidoornlaan gekozen. Wij verwelkomen Floor binnen de 
oudergeleiding van de MR. De taak van voorzitter, die vrijkwam door het 

aftreden van Marieke, is overgenomen door Maaike Bakker. Wegens ziekte en re-
integratie is Stephanie Hoekstra tijdelijk vervangen door Edith Rooker. Edith 
heeft al in de MR gezeten en wij verwelkomen haar dan ook opnieuw in de MR.   

 
De MR is in het schooljaar 2017-2018, 6 keer bijeengekomen en heeft zich bezig 

gehouden met onderstaande onderwerpen: 
 Behandelen diverse vragen en/of klachten van ouders.  
 Vakantierooster 2017/2018 

 Splitsing schoollocaties en MR 
 Dyscalculie protocol 

 Nieuwe meerscholen directie 
 Protocol sociale veiligheid 

 Continurooster en de samenwerking met Kindividu 
 Inval problematiek  
 Begroting 

 Formatie 
 

Onderstaand worden een aantal punten nader toegelicht. 
 



Continurooster en de samenwerking met Kindividu 

Op de locatie Meidoornlaan is er gestart met het continurooster met daarbij een 
samenwerking met Kindividu. Kindividu zorgt voor de pleinwacht samen met een 

personeelslid van de Meidoornlaan. Dit zorgt ervoor dat de leerkrachten van de 
Meidoornlaan een half uur pauze kunnen nemen waar ze volgens de ARBO wet 
recht op hebben. Gedurende het schooljaar 2017-2018 is hier verschillende 

keren over gesproken m.b.t. onrust die het oplevert en de onvrede onder 
kinderen en ouders die er is. Er is afgesproken dat er in schooljaar 2018-2019 

gezocht zal worden naar een nieuwe constructie.  
 
Nieuwe meerscholen directie 

Mirjam Scheltus heeft aangegeven niet meer terug te keren als directie. Gezien 
het feit dat er nu op beide locaties een interim is zal er gezocht worden naar een 

nieuwe meerscholen directeur. Beide locaties en de MR hebben nagedacht over 
een profielschets en vanuit deze schets is er een vacature uitgezet. Vanuit de 
brieven zijn er verschillende kandidaten uitgenodigd voor (speeddate) 

gesprekken. Helaas is er in deze procedure geen geschikte kandidaat gevonden. 
Dat heeft ervoor gezorgd dat Ciska Hemmekam op de locatie Meidoornlaan nog 

zal aanblijven. Robert Kingma, de interim van de locatie Tochtwaard, heeft een 
andere baan gevonden. De Tochtwaard gaat daarom met ingang van het nieuwe 

schooljaar verder met Michael Bunink als interim.  
 
 

Splitsing MR van de locatie Tochtwaard en Meidoornlaan 
Door het uiteenlopen van de actuele onderwerpen op beide locaties is besloten 

om per ingang van schooljaar 2018-2019 de MR te splitsen. Beide schoollocaties 
zullen dus verder gaan met een eigen MR. Bij gezamenlijke onderwerpen kan er 
besloten worden om alsnog bij elkaar te komen en de voorzitters kunnen de 

agenda’s uitwisselen. Er is besloten dat de MR te laten bestaan uit 3 ouders en 3 
leerkrachten. Aangezien Els Schouten en Jolein Zonneveld, beide van de locatie 

Tochtwaard, hebben aangegeven uit de MR te stappen zal de MR Tochtwaard met 
ingang van het nieuwe schooljaar op zoek gaan naar één leerkracht en twee 
ouders.  

 
 


