
Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van RK de Regenboog  

Schooljaar 2019-2020 

  
  

Inleiding   

Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van RK de Regenboog. Dit 

jaarverslag is bedoeld om u te informeren over wat de MR in het schooljaar 2019 – 2020 heeft 

gedaan. Het is een samenvatting van de besproken onderwerpen, wie erin zat en 

wanneer wij bij elkaar zijn geweest. Ook eventuele bijzondere activiteiten, zoals training of 

andere bijeenkomsten, worden genoemd.  

  

De leden en hun rollen  

De MR bestaat uit vijf leden namens de ouders en vijf leden namens het personeel. Dit zijn:  

  

Namens de ouders:   

⎯ Sebastiaan Verhoeven, voorzitter  

⎯ Ellen Zwanepol, plaatsvervangend voorzitter  

⎯ Dennis Eikmann, notulist  

⎯ Leonie Molegraaf  

⎯ Denise Stilting  
 

Namens het personeel:  

⎯ Rianne Kooij, secretaris  

⎯ Dewhi Malinka, plaatsvervangend secretaris  

⎯ Adam Woutersen  

⎯ Sabine Utberg 

⎯ Annemarie Janssens  
 

Afgetreden:   

⎯ Naomi van Dijk (per 3 september 2018)  

⎯ Sebastiaan Verhoeven ( per 22 juni 2020) 

⎯ Ellen Zwanepol( per 22 juni 2020) 

⎯ Dennis Eikmann ( per 22 juni 2020) 

⎯ Denise Stilting ( per 22 juni 2020) 

⎯ Adam Wouterse ( per 22 juni 2020) 

 

Nieuwe leden: 

⎯ Furgell Panka,  

⎯ Stefanie 

⎯ J  

 

⎯ Jessica Roodenburg 

⎯  

  

Jessica Roodenburg is vanaf het nieuwe schooljaar 2020 - 2021 de nieuwe voorzitter.  

Omdat er minder aanmeldingen zijn dan het aantal vacante plaatsen zijn de 3 nieuwe leden 

rechtstreeks tot de MR toegetreden. Er zijn geen verkiezingen geweest.  

Bij de personeelsleden is één vacature ontstaan. In het nieuwe schooljaar wordt gekeken 

hoe met de nog beschikbare plekken wordt omgegaan.   

 

De directieleden zijn bij alle bijeenkomsten aanwezig geweest. Zij zijn adviserend voor de 

MR. Op deze manier kunnen vragen Voordeel is dat vragen direct worden beantwoord 

kunnen worden.  

  

  



Bijeenkomsten   

In het schooljaar 2019 - 2020is de MR 4 keer bij elkaar geweest. Dit was op:  

⎯ 9 september 2019  

⎯ 25 november 2019 

⎯ 3 februari 2020 

⎯  

22 juni 2020 

⎯  

  

Wegens het corona-virus hebben wij op 20 april 2020 geen bijeenkomst gehad. Via de mail 

heeft de MR contact gehad over diverse onderwerpen. 

   

  

Onderwerpen  

De MR houdt zich met een aantal onderwerpen bezig. Niet alles wordt altijd besproken, maar 

wanneer dat nodig is wel. In het jaarplan zijn deze onderwerpen voor een deel 

vastgelegd.  Natuurlijk gaat veel ook over onderwerpen die later ter sprake komen. Een 

aantal onderwerpen zijn terugkerend. Andere onderwerpen worden zijn eenmalig 

besproken. Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen. . Dit overzicht is beknopt en 

gaat niet op de inhoud. Wilt u meer informatie over de onderwerpenr wat er aan de orde is 

geweest, dan kunt u terecht bij MR-leden of bij de directie.   

  

⎯ Het schoolplan  

⎯ De schoolgids en de schoolkalender  

⎯ De ouderbijdrage en de vrijwilligheid daarvan 

⎯ Arbeidsomstandigheden  

⎯ De formatie en de (meer)jarenbegroting  

⎯ De normjaartaak  

⎯ De schoolregels waaronder het klachtenprotocol en het verwijderen van 

leerlingen  

⎯ Het (meerjaren)onderhoudsplan  

⎯ Het zorgplan/kwaliteitszorginstrument  

⎯ Het beleidsplan van de LED-groep  

⎯ Passend Onderwijs  

⎯ De jaarlijkse kascontrole  

⎯ Het huishoudelijk reglement en formatie van de MR  

⎯ Ouderbetrokkenheid  

⎯ De De CAO voor leerkrachten en stakingsdagen  

⎯ Het leraren tekort en opvang bij ziekte  

⎯ Schoolbeleid in Coronatijd 

⎯ Huisvesting (lokalen tekort en de Hoensbroeksingel) 

  

Corona 

Dit schooljaar hebben we een bijzondere tijd doorgemaakt. H et coronavirus en de 

lockdown  

Tussen maart en juni 2020 hebben we het vanwege de Corona pandemie anders moeten 

doen dan anders. Dit hebbeneft veel impact gehad op de manier van lesgeven, maar ook 

op het welzijn van de kinderen, de ouders en het personeel op school. De MR is altijd 

betrokken geweest en heeft alles in goed overleg afgestemd en geëvalueerd met de 

directie. Meer hierover leest u in de notulen van 20 april.  

 
 

Notulen  

Van iedere bijeenkomsten zijn notulen gemaakt en vastgesteld. Deze notulen zijn openbaar. 

U kunt de notulen inzien. Neemt u hiervoor contact op met de secretaris of de directie.   

 

Wijziging in de directie 



Vanaf komend schooljaar zal een nieuwe adjunct directeur op RK de Regenboog zijn. De MR 

is betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure en heeft hierover advies uitgebracht. Op 26 

juni 2020 heeft het gesprek plaatsgevonden. Namens de ouders was de voorzitter aanwezig, 

namens het personeel de secretaris. Het advies is positief.  
 

 

  



Ingekomen vragen  

De MR heeft in schooljaar 2019– 2020 geen ingekomen vragen ontvangen van ouders of 

personeelsleden. Wel vernemen MR-leden diverse signalen vanaf het schoolplein in 

gesprekjes of tijdens bijvoorbeeld koffie-ochtenden. Vragen of aandachtspunten voor de MR 

kunt u mailen naar mr@rkregenboog.nl of in één van de 3 postbussen gooien. Kijk op de 

website voor meer informatie.  

  

  

De medezeggenschapsraad van RK de Regenboog,  

Juli 2020  
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