Jaarverslag MR VBS de Regenboog schooljaar 2020/2021
Het schooljaar 2020-2021 is een zeer enerverend jaar geweest. Niet alleen omdat de school hard heeft
gewerkt aan herstel na een zwakke beoordeling door de inspectie, maar vooral ook door de impact die
covid-19 op onze samenleving en dus ook op onze school heeft gehad. Dat betekende dat iedereen zich in
een razend tempo moest aanpassen aan thuisscholing. Zowel aan het thuisfront alsook de meesters en
juffen op school. Dat was niet altijd makkelijk maar we hebben ons er aardig doorheen geworsteld. De MR
heeft in al deze ontwikkelingen meegedacht over hoe de PO-richtlijnen te vertalen naar praktische
maatregelen op school. Het was een uitdaging om iedereen hier zoveel mogelijk in te horen en te zien. Dat
is niet altijd gelukt. Daarin is de school net een kleine samenleving waarin er veel meningen en gevoelens zijn
die niet altijd bij elkaar komen. We hebben wel geluisterd naar knelpunten, zorgen en vragen van ouders en
geprobeerd dit samen met het bestuur en de directie zo goed mogelijk vorm te geven. Met de gedachten in
ons achterhoofd dat we nooit ieders wensen kunnen honoreren.
Tegelijkertijd heeft de school zich enorm ingezet om weer als voldoende beoordeeld te worden. Dat is
gelukt. Daar mogen we trots op zijn. Alle leraren en leraressen hebben samen met bestuur en directie hard
gewerkt om dit tot het gewenste resultaat te krijgen. Dit succes is helaas een beetje ondergesneeuwd door
alle Corona perikelen, maar we mogen trots zijn op wat we afgelopen jaren hebben bereikt om daarmee het
voortbestaan van de Regenboog te borgen. De MR heeft als adviserend orgaan de processen nauw in de
gaten gehouden, bevraagd en geadviseerd waar nodig. Wij hebben zelf ook een professionalisering slag
gemaakt. Zo is er een aantal cursussen gevolgd, zodat we nog beter weten wat onze rechten zijn, en wat er
van ons verwacht mag worden als MR.
Naast bovenstaande thema’s heeft de MR ook de gebruikelijke beleidsdocumenten de revue zien passeren,
zoals begroting, schoolplan, jaarplan, formatie, schoolgids. Hierover is uitvoerig contact geweest met Bart.
Ook met het bestuur hebben we regelmatig om de tafel gezeten om hen te bevragen op het door hen
voorgestelde beleid.
We hebben als MR ook afscheid genomen van een aantal mensen. In het begin van schooljaar 2020 gaf
Sascha Bril aan dat de ruimte in de agenda het niet meer toeliet om actief betrokken te zijn. Daarmee namen
we afscheid van haar. Sascha vanuit de MR bedankt voor je betrokkenheid. Ook hebben we afscheid
genomen van Bas van Rooij. Hij was na ruim 30 jaar MR lid echt toe aan zijn MR-pensioen. Bas dank voor alle
effort al die jaren. Ook Cindy Coolen en Maarten Keijzers hebben aan het einde van het schooljaar afscheid
genomen. Maarten en Cindy ook aan jullie dank voor de betrokkenheid en bijdragen die jullie hebben
gedaan. Er zijn dus ook nieuwe gezichten bijgekomen. Roos Kerkhof, Sigrid Ketelaars en Linda Maas in de
personeelsgeleding en Eefje Willemsen in de oudergeleding, samen met Renee Scipio.
Naast de wisseling die heeft plaatsgevonden in de MR was er nog een afscheid. Namelijk die van Bart
Brouwer. Hij heeft veel betekend in de nieuwe koers die de Regenboog is gaan varen en heeft een groot
aandeel in de positieve beoordeling van de school. Wij als MR hebben de gesprekken met Bart altijd enorm
weten te waarderen. Bart heeft bewezen een kapitein te zijn, die een schip weer aardig op koers weet te
krijgen. Dit ging niet altijd vanzelf. Hij stuitte hierin wel eens op weerstand van leraren, MR en ook ouders,
maar wij hebben altijd ervaren dat hij keuzes maakte met de beste intenties.
De MR heeft afgelopen jaar ook hun advies uitgesproken over de nieuw aangestelde directeur Nicole
Degenaar. Een aantal MR leden hebben in de Benoeming Advies Commissie (BAC) zitting genomen. De MR is
positief over de nieuwe directeur en heeft veel vertrouwen in Nicole als nieuwe schoolleiding en kijkt dan
ook enorm uit om met haar samen te werken.
Wij zullen ook in het schooljaar 2021/2022 verder bouwen aan een stukje professionalisering. Daarbij hoort
ook geregelde communicatie met de ouders. Wij horen het graag als er zaken zijn die onze aandacht
behoeven. Twijfel niet om contact met ons op te nemen.
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