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Jaarverslag MR 2015-2016       

 
Voorwoord  

Dit is het jaarverslag 2015-2016 van de medezeggenschapsraad (MR) van RK de Regenboog. 

Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in 

het schooljaar 2015-2016 naar drie doelgroepen. Allereerst dient het verslag om de MR-leden 

te informeren. Daarnaast heeft het tot doel om de achterban – ouders en personeel – te 

informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar hebben plaatsgevonden.  

 

Samenstelling MR  

De MR wordt gevormd door de volgende personen:  

o Margriet Kriesels-van Wijk, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel. 

o Leonie Molegraaf, lid van de MR per 07-03-2016 en afgevaardigde namens de 

ouders. 

o Pamela Verbrugge, plaatsvervangend secretaris, lid van de MR en afgevaardigde 

namens het personeel.  

o Marion van Kapel, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel.  

o Nadia  El Mard  lid van de MR per 07-03-2016, afgevaardigde namens de ouders. 

o Rianne Kooij, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel met ingang van 

10-11-2014. 

o Sebastiaan Verhoeven, voorzitter van de MR en afgevaardigde namens de ouders. 

o Mark Cecilia, lid van de MR, plaatsvervangend voorzitter, en afgevaardigde namens 

de ouders.  

o Jessica Roodenburg, plaatsvervangend voorzitter en lid van de MR en afgevaardigde 

namens de ouders.  

o Naima Cherabi, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders met ingang van 

02-03-2015. 

o Dennis Eikmann, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders.  

o Naomi van Dijk, lid van de MR en afgevaardigde het personeel met ingang van 29-

06-2015.  

Karin Hartjes heeft haar taken als MR lid neergelegd, zij is vervangen door Naomi van Dijk. 

Jessica Roodenburg heeft haar taken per maart 2016 neergelegd. 

De MR beschikt over voldoende leden.  

 

Bijeenkomsten  

In het schooljaar 2015-2016 is de MR zes keer bijeengekomen, te weten op:  

o 7 september 2015   (vergadering) 

o 9 november 2015  (vergadering) 

o 11 januari 2016   (vergadering) 

o 7 maart 2016   (vergadering) 

o 9 mei 2016    (cursus) 

o 27 juni 2016   (vergadering) 

 

Bespreekonderwerpen  

Hierbij een overzicht van onderwerpen die onder andere in de MR zijn besproken, zie voor 

besluiten en overige informatie de notulen van de desbetreffende vergadering. Deze zijn in 

te zien bij de MR leden en de directie. 
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o Keuze scholingsbijeenkomsten MR-leden 

o Brainstormen over de bekendheid van de MR 

o Arbo zaken 

o Schoolfonds/ ouderbijdrage  

o Onderhoudsplan 

o Schoolfruit / pauzehapje 

o Zorgplan/ kwaliteitszorginstrument / beleidsplan LED-groep 

o Passend onderwijs 

o Klachtenregeling/ verwijderen van leerlingen 

o (Meer)jaren begroting 

o Visie van de MR van RK de Regenboog 

o Opstellen huishoudelijk reglement van RK de Regenboog 

o Centrale documentatie van de MR hoe te regelen?  

o Kascontrole 

o Normjaartaak 

o Schoolregels 

o Veiligheid 

o Schoolgids / schoolkalender 

o Hoe om te gaan met betalingsachterstanden schoolfonds/ overblijf/ fotogeld?  

 

Cursus: 

Wij hebben een cursus gevolgd over de MR via de CNV. De cursus werd gegeven door Rob 

Overmars. Het eerste gedeelte van de cursus bestond uit meer inzicht krijgen in de rechten 

en plichten van een MR. Het tweede gedeelte over promotie van de MR. 
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