
Verslag van de Vergadering van de Medezeggenschapsraad  

 
In de Medezeggenschapsraadvergadering van afgelopen donderdag 28 

januari, is er gesproken over een aantal zaken. 

Juffrouw Roxanne van de Regenboog was ook bij de vergadering 
aanwezig. Het is goed dat de leerkrachten van de Regenboog ook 

vertegenwoordigd zijn in de MR en kunnen horen wat er speelt in ons 
gebouw. 

En wij kunnen via haar ook relevante informatie rechtstreeks krijgen. Wij 
weten nog niet precies hoe het MR -lidmaatschap officieel geregeld moet 

worden. Maar voorlopig is dit een goede oplossing.  
 

Iedere vergadering worden extra punten onder de aandacht gebracht van 
de MR door de directie. 

- In het kader van de cursus PBS (Positive Behaviour Skills) die de 
teamleden volgen, komen er onderwerpen aan de orde. 

Deze keer is er gesproken over het beleid van de school met betrekking 
tot het meenemen van kostbaarheden naar school door de leerlingen. 

Hieronder verstaan we sieraden, zoals kettinkjes en horloges maar ook 

zaken als een step en een mobiele telefoon. 
Naast overleg met de MR heeft juffrouw Barbara ook gesproken met de 

kinderen van de leerlingenraad, de ouderraad en met ouders tijdens het 
info-uurtje. Men is het er unaniem mee eens dat de school niet 

verantwoordelijk is voor schade / verlies. De MR is het hier mee eens. 
Wij hebben al als regel dat mobieltjes op school uit zijn. 

Ook is er gesproken over gymkleding. We hebben als regel dat er tijdens 
de gymles gymkleding wordt gedragen. Maar er zijn regelmatig kinderen 

die geen sportkleding bij zich hebben. Gymmen in de dagelijkse kleding is 
niet erg hygiënisch. Niet mee doen aan de gymles is ook niet wenselijk , 

zeker niet als er sprake is van een blokuur gym.  
Vanuit de MR zijn er voorstellen gedaan. Deze voorstellen worden 

meegenomen naar het team. Er wordt binnen de school gesproken over 
passende maatregelen. 

- Op 23 februari is er een open middag waar ouders van nieuwe leerlingen 

kunnen komen kijken op onze school.  Iedereen is van harte welkom.  
Door de oudergeleding werd naar voren gebracht dat er soms wel lang 

gewacht moet worden op leerlingen na schooltijd. Vooral in de 
winterperiode en met slecht weer is dit voor ouders niet altijd prettig. Dit 

wordt meegenomen naar het team. 
- Ook de drukte in de gangen kwam aan de orde. Het is voor ouders soms 

een hele toer om op tijd hun kinderen bij de klas af te leveren. We werden 
eraan herinnerd dat, toen wij in dit gebouw kwamen, er is afgesproken 

dat de leerlingen van groep 4-8 zelfstandig naar binnen komen, zonder 
ouders. De kinderen van groep 3 doen dit vanaf de kerstvakantie. Tenzij 

er een dringend overleg met de leerkracht gewenst is. Op deze manier 
kunnen alle klassen op tijd beginnen. U kunt natuurlijk ook altijd een 

afspraak na schooltijd maken met de desbetreffende leerkracht. 



- Normen en waarden en het taalgebruik van sommige leerlingen was een 

ander punt. 
Wij spelen hier allemaal een rol in. We vinden grof taalgebruik ongepast. 

Kinderen worden hierop aangesproken door de leerkrachten. Ook ouders 

kunnen kinderen hierop aanspreken. 
En anders kunt ook u bij de leerkracht of de directie terecht. 

Een veilige school maken we samen. 
- Een van de teamleden is naar de gezamenlijke avond voor leden van de 

MR binnen stichting Flore geweest. Deze avond werd georganiseerd door 
de GMR. Het onderwerp was de nieuwe CAO met daarin de 40-urige 

werkweek. 
 

 
De volgende vergadering is op dinsdag 15 maart. 


