
Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Regenboog 2019-2020  
 
Net als elke school heeft ook de Regenboog een medezeggenschapsraad (MR).  
Ouders en personeel hebben via de MR het recht om invloed uit te oefenen op het beleid 
van de school. Vanuit het schoolbestuur worden belangrijke besluiten voorgelegd aan de 
MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken bij het schoolbestuur.  
De MR van De Regenboog Tochtwaard bestaat uit zes vertegenwoordigers. Drie 
personeelsleden en drie ouders. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar 
stellen wanneer een iemand MR verlaat. Deze verkiezing bepaalt wie er mag meepraten en 
meebeslissen in de MR.  
 
In het schooljaar 2019-2020 bestond de MR uit: 

Leerkrachten Ouders 

Maaike Bakker Evelien Venhorst 

Hilda van den Hoek vervangen door Peter 
Ramjanam 

Miranda Steenman 

Nelleke Langedijk - Sikkens Joyce Bruijnincx 

 

Nadat Hilda van den Hoek afscheid heeft genomen van De Regenboog is Peter Ramjanam 

daar voor in de plaats gekomen.  

 
De MR is in het schooljaar 2019-2020, zes keer bijeengekomen en heeft zich bezig gehouden 
met onderstaande onderwerpen:  

• Vakantierooster 2020-2021  

• MR/GMR  

• Begroting  

• Formatie  

• Invoering en communicatie betref IEP 

• Thuisonderwijs/ communicatie ten tijden van Corona.  

• Verhoging kampgeld/ vrijwillige ouderbijdrage 
 

Onderstaand wordt een aantal punten nader toegelicht. 

MR/GMR 

Sinds schooljaar 2017-2018 heeft Evelien plaats genomen in de GMR. In de GMR zijn ze bezig 

met een transformatie op het gebied van de organisatie. Mede door de lock-down periode is 

de GMR schooljaar 2019-2020 minder vaak bij elkaar gekomen. Evelien zal de MR op de 

hoogte blijven houden van de ontwikkelingen binnen de GMR  

 

 

 



Formatie 

Ten aanzien van de formatie heeft de MR ingezoomd op de bijzonderheden voor het 

schooljaar 2020-2021. Zo is er gekozen voor 2 groepen 2/3 en 2 groepen 1/ 2 die met relatief 

veel leerlingen starten ten aanzien van de verwachte instroom. Ook is er ingezoomd op het 

feit dat groep 8 voor 4 dagen een leerkracht heeft en 1 dag er middels anders organiseren 

les wordt gegeven. De MR heeft kritische vragen gesteld en is daarna akkoord gegaan met 

het formatie voorstel. 

Invoering en communicatie betref IEP 
 
Schooljaar 2019-2020 stapt De regenboog over naar het leerlingvolgsysteem IEP. Waar CITO 

alleen kennis meet gaat IEP uit van hoofd, hart en handen. In de MR zijn de verschillen en 

voordelen besproken. Er is ook besproken dat er duidelijk naar ouders gecommuniceerd 

moet worden wat IEP is en hoe de gegevens geïnterpreteerd moeten worden. Dit is middels 

een brief en een vlog gedaan.  

Verhoging kampgeld/ vrijwillige ouderbijdrage 
 
De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht betreft het verhogen van het 

kampgeld en de vrijwillige ouderbijdrage. Schooljaar 2019-2020 is door de OR het verzoek 

gedaan om zowel het kampgeld als de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen. Dit verzoek is 

gedaan, omdat er de afgelopen jaren geen verhoging heeft plaats gevonden. Wel zijn in de 

afgelopen jaren de kosten van de verschillende activiteiten duurder geworden. De 

oudergeleding is akkoord gegaan met beide verhogingen.  

 

 


