
 

 

 

 

 

 

  
 

De MR van De Regenboog heeft in het schooljaar 2018-2019 zeven reguliere vergaderingen gehad.  

Dit jaar bestond de MR uit: 

 

De MR in 2018-2019 

We hebben binnen de MR ieder jaar een behoorlijke 
hoeveelheid documenten te behandelen. Hierbij kunt u 

denken aan schoolgids, formatieplan, uitslag Cito, 
zorgplan etc. 

Over deze onderwerpen heeft de MR advies- danwel 
instemmingsrecht of we lezen en denken mee. 

 

 

Jaarverslag 2018-2019 

Medezeggenschapsraad CBS De Regenboog 

 

De organisatie van de informatieavond blijkt nogal 
wat voeten in de aarde te hebben. 

We zijn ons aan het oriënteren op de invulling van 
deze avond (onderwerp, spreker etc). Kortom: de 

organisatie loopt nog. 
Planning is de  info avond komend schooljaar te 

laten plaatsvinden. 
 

 

 

Personeelsgeleding 

 Liane Pot (leerkracht groep 1/2a) 

 Jeroen Marchal (afgevaardigde GMR/leerkracht 

groep 6) 

 Aagje Reinders (secretaris/leerkracht groep 

1/2b) 

  

 

Sinds oktober is Sandra Mochèl wegens drukke 

werkzaamheden per direct gestopt met haar 

werkzaamheden binnen de MR. 

Gelukkig hebben we een nieuw lid gevonden in de 

persoon van Natasja Fokkema die direct per oktober de 

taken van Sandra heeft overgenomen. 

Welkom Natasja! 

Samenstelling MR 

 
Ook dit jaar heeft de directie deelgenomen aan een 
vergadering. Tijdens deze vergadering hebben we 

gesproken over actuele onderwerpen met betrekking tot 
de school, toekomstvisie en –plannen en de rol van de 
MR. De samenwerking wordt door beide partijen als 

positief ervaren. Het brainstormen en overleggen in een 
vergadering zal ook komend jaar zeker een vervolg 

krijgen. 

Samenwerking directie 

 

Heeft u vragen, wensen of ideeën voor de MR? Wij horen ze graag! 

Spreek ons aan in of bij de school of mail ons: mr@regenboogwbd.nl 

 

 

Uiteraard gaan we ook komend schooljaar weer met 

veel energie en enthousiasme onze taken als MR 

vervullen. In principe kunt u, indien gewenst, aanwezig 

zijn bij onze vergaderingen. 

Vergaderingen 

 

Uiteraard doen we als MR nog veel meer. U vindt onder andere 

ons jaarverslag en jaarplan op de website. 

Meer 

Onderwerpen Informatieavond OC/MR 

 

Vragen, wensen of ideeën?  

 

Oudergeleding      

 Inge Buerman (voorzitter/afgevaardigde GMR/  

moeder van Thomas gr.5) 

 Tim Boumans (vader van Jamie gr.4/5 Roel gr.2 en Gijs 

gr.1)  

 Natasja  Fokkema (moeder van Nils gr.1/2a en Lars 

gr.3) 
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