
Verslag vergadering Medezeggenschapsraad 

Samengevoegd verslag van twee vergaderingen: d.d. 8 januari 2019 / 5 februari 2019  

Aanwezig: Marco van Os,  Evelien van Duffelen, Chantal Doeser, Johan Mulder, Marjan Boer, Hans 

Mallie, Ineke Boonstra, Gerdien van Hoff.  

Afwezig (met kennisgeving): Mirjam Guliker 

 

Schooljaarplan 2018-2019 

Voor iedereen zichtbaar zijn alle onderdelen van het huidige schooljaarplan 2018-2019 ter inzage te 

vinden op de borden in de personeelskamer. Dit jaar is het laatste jaar van het meerjarenplan 2015 – 

2019.  

 

Schooljaarplan 2019-2013 

Binnen diverse platformen van de Rehobothschool denken we na over de komende vier jaar 2019 – 

2013: in het management team, de personeelsvergaderingen, het lighthouse-team van zowel ouders 

als leerlingen en in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Ook de medezeggenschapsraad heeft 

meegedacht over de volgende punten: 

o Herijking van onze kernwaarden 

o Waar ben je trots op? 

o Wat kan beter? 

o Wat wil je meenemen in het nieuwe meerjarenplan? 

o Waar staat de Rehobothschool over vier jaar? 

 

Tevredenheidspeiling 

In het voorjaar wordt de nieuwe tevredensheidspeiling uitgevoerd. Deze is op maat gemaakt voor 

onze school en sluit aan bij het TLIM-onderwijs (‘The Leader in Me’). De uitkomst van deze enquête 

levert input voor keuzes die we als school willen maken en alle ouders ontvangen de resultaten van 

de peiling.  

 

Continurooster 

Voor eind maart zal er een vrijblijvende en onafhankelijke voorlichting georganiseerd worden over 

voor- en nadelen van vormen van continuroosters voor leerkrachten en de ouders van de MR.  

 

Inval bij ziekte 

Het lukt vrijwel altijd om ziekte van leerkrachten goed op te vangen. Landelijk is het een groot 

probleem om voldoende vervanging bij ziekte te regelen. Eind januari is één keer besloten de 

leerlingen van een bovenbouwgroep een dag vrij te geven, om te voorkomen dat in korte tijd vier 

verschillende leerkrachten voor deze groep zouden staan. Dit is echter niet wenselijk en gebeurt 

slechts bij uitzondering.  

 

Schoolondersteuningsprofiel SOP Rehoboth 

Iedere basisschool is verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen en dit te 

publiceren. In het SOP legt de school vast welke ondersteuning die school kan bieden aan leerlingen 

die dat nodig hebben. Omdat de MR adviesbevoegdheid heeft over het profiel, wordt dit aan de MR 

voorgelegd. Meer lezen over het SOP? Zie https://www.oudersonderwijs.nl/medezeggenschap/mr-

onderwerpen/passend-onderwijs/schoolondersteuningsprofiel/.  

https://rehoboth.hsn-scholen.nl/school-ondersteunings-profiel/
https://www.oudersonderwijs.nl/medezeggenschap/mr-onderwerpen/passend-onderwijs/schoolondersteuningsprofiel/
https://www.oudersonderwijs.nl/medezeggenschap/mr-onderwerpen/passend-onderwijs/schoolondersteuningsprofiel/


Urenberekening / vakantieplanning 

We bespreken met elkaar de urenberekening voor het volgende schooljaar, inclusief de daaraan 

gekoppelde planning van schoolvakanties voor het schooljaar 2019-2020. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Het plan over ouderbetrokkenheid komt iedere vergadering aan de orde in de MR-vergaderingen. Op 

die manier blijven we continu volgen of er nieuwe aandachtsgebieden zijn. In januari werd criterium 

6 besproken, in februari stonden criterium 7 en 8 op de agenda. 

Criterium 6: “Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop 

aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten  

Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich 

verantwoordelijk.” 

 Er komen geen veranderingen in criterium 6. Wel wordt uitgesproken dat het jammer is dat 

er weinig gebruik wordt gemaakt van de ouderinloop: 1x per maand worden ouders 

uitgenodigd in de klas van hun kind te kijken om zo onderlinge ontmoeting en betrokkenheid 

te bevorderen. 

Criterium 7: “Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd 

informatie toe te voegen.”  

 Geen concrete toevoegingen, wel wordt uitgesproken dat we willen werken aan wederzijdse 

openheid (relevante informatie met elkaar delen) om de zorg voor de kinderen zo optimaal 

mogelijk te kunnen maken.   

Criterium 8: “De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante 

manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met 

deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.” 

 Via de GMR (de overkoepelende MR voor alle basisscholen binnen de HSN) is een nieuw 

klachtenformulier opgesteld en naar de aangesloten scholen toegestuurd. We spreken af dat 

als er een formele klacht binnenkomt we met elkaar in de MR bespreken hoe we hier eerlijk 

en zorgvuldig over communiceren.  

 

Evaluatie vieringen en acties  

Vieringen: de vieringen in de klas verliepen goed en zijn positief ervaren. Zowel bij sinterklaas als 

kerst was het geluid slecht. Bij de aankomst van sinterklaas hebben de kinderen van de groepen 1 

t/m 4 niet goed kunnen zien wat er op de kar gebeurde. Het zingen op het plein bij de kerstviering 

viel letterlijk in het water door de regen. 

Acties: in het najaar werden diverse acties georganiseerd voor verschillende groepen: 

kinderpostzegelactie wordt altijd gedaan door groep 8, in groep 7 is er de pepermuntactie en in de 

onderbouw de actie schoenmaatjes. Dit jaar kwam er extra een sponsorloop bij. De acties zijn goed 

verlopen; wel is opvallend dat steeds minder schoenendozen worden ingeleverd bij de acties 

schoenmaatjes. De vieringen en acties worden geëvalueerd in de bouwvergaderingen. Voor de 

geluidsinstallatie zal opnieuw advies gevraagd worden voor verbetering.  

 

Overig 

Chantal Doeser zal als nieuw MR-lid een MR-cursus volgen.  

De volgende MR-vergaderingen zijn gepland voor: 20 maart, 14 mei en 26 juni 2019 

 



Vragen? 

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij graag van u! U kunt ons aanspreken op het 

schoolplein of mailen naar mr-reh@live.hsn-scholen.nl  

 

Namens de MR, 

Ouders: Mirjam Guliker, Chantal Doeser , Marco van Os en Evelien van Duffelen 

Personeel: Hans Mallie, Johan Mulder, Marjan Boer, Gerdien van Hoff 

 

 

mailto:mr-reh@live.hsn-scholen.nl

