
Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van RK de Regenboog Schooljaar 2021-2022 

 

 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 2021 – 2022 heeft gedaan. Het is een 

samenvatting van de besproken onderwerpen, wie de MR vertegenwoordigd. 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: 

 ⎯ Jessica Roodenburg voorzitter  

⎯ Furgell Panka, plaatsvervangend voorzitter 

 ⎯ Stephanie Pielucha  t/m 9 november 2021 

 ⎯ Leonie Molegraaf  

⎯ Reshma Ramasre 

Namens het personeel: 

 ⎯ Rianne Kooij, secretaris  

⎯ Dewhi Malinka, plaatsvervangend secretaris  

 ⎯ Sabine Utberg 

 ⎯ Annemarie Janssens 

⎯ Linda van kampen 

De Medezeggenschapsraad is op formatie. De directieleden zijn bij alle bijeenkomsten aanwezig 

geweest. Zij zijn adviserend voor de MR. Op deze manier kunnen vragen direct worden beantwoord.  

Bijeenkomsten  

In het schooljaar 2021 – 2022 is de MR 4 keer bij elkaar geweest. Dit was op: ⎯ 6 september 2021 ⎯ 8 

november 2021  ⎯ 11 april 2022 ⎯ 26 juni 2022.   

Op 24 januari 2022 stond er in plaats van een vergadering, een basiscursus MR gepland. Vanwege de 

toen geldende corona maatregelen, kon deze niet doorgaan. De cursus is verplaatst naar 29 augustus 

2022. 

Onderwerpen  

De MR houdt zich met een aantal onderwerpen bezig. In het jaarplan zijn deze onderwerpen voor 

een deel vastgelegd. Een aantal onderwerpen zijn terugkerend. Andere onderwerpen worden 

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 onderwerpen die aan de orde zijn 

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

- Enquête oudertevredenheid 

- Actieplan Beverwaard 

- NPO-geld 

- Schoolondersteuningsprofiel 

- Arbeidsomstandigheden 

- Schoolplan 

- Jaarverslag 

- Huishoudelijk reglement 

- Schoolgids 

- Vrijwillige ouderbijdrage 

- Cao 

- Zorgplan 

- Onderhoudsplan 

- Ouderbetrokkenheid 

 Corona  

Ook afgelopen schooljaar hebben we, door corona, weer een bijzondere tijd doorgemaakt. De 

lockdown en daarna het testbeleid vroeg veel van eenieder.  Dit heeft 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. 

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.  

Ingekomen vragen  

De MR heeft in schooljaar 2021– 2022 geen ingekomen vragen ontvangen van ouders of 

personeelsleden. Vragen of aandachtspunten voor de MR kunt u mailen naar mr@rkregenboog.nl 

Kijk op de website voor meer informatie.  
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