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De MR in 2019-2020
De MR van De Regenboog had voor het schooljaar 2019-2020 weer zeven reguliere vergaderingen gepland. Helaas konden
twee daarvan niet doorgaan in verband met Corona.
Dit jaar bestond de MR uit:
Oudergeleding

Personeelsgeleding

• Inge Buerman (voorzitter/afgevaardigde GMR)
• Tim Boumans
• Natasja Fokkema

• Liane Pot
• Jeroen Marchal (afgevaardigde GMR)
• Aagje Reinders

Onderwerpen

Informatieavond OC/MR

We hebben binnen de MR ieder jaar een behoorlijke
hoeveelheid documenten te behandelen. Hierbij kunt u
denken aan schoolgids, formatieplan, uitslag Cito,
zorgplan etc. Dit jaar zaten daar ook de nodige
documenten bij in verband met de Corona uitbraak.
Over deze onderwerpen heeft de MR advies- danwel
instemmingsrecht of we lezen en denken mee.
De MR is ook zoveel mogelijk pro actief werkzaam om, in
haar ogen, noodzakelijke onderwerpen bespreekbaar te
maken.

De organisatie van de thema-avond
“Mediaopvoeding” is succesvol verlopen. De
opkomst was zeer goed en de MR heeft veel
positieve terugkoppeling gekregen. De handout en
flyer zijn aan alle ouders via het Regenboognieuws
toegestuurd.
Het positieve verloop is reden om in de toekomst
nogmaals een thema-avond te organiseren.

Samenwerking directie

Samenstelling MR
In dit schooljaar heeft Aagje Reinders kenbaar gemaakt
haar werkzaamheden binnen de MR te zullen stoppen per
september 2020. Dit alles vanwege een te drukke agenda.
Gelukkig hebben we een nieuw lid gevonden in de
persoon van Cora Bakels die per september de MR komt
versterken.
Welkom Cora !

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.

Vergaderingen
Meer
Uiteraard doen we als MR nog veel meer. U vindt onder
andere ons jaarverslag en jaarplan op de website.

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.

Vragen, wensen of ideeën?
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

