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1. Samenstelling van de MR. 

 

De raad bestond in de periode augustus 2021- augustus 2022uit: 

Ouderleden: 
o Aschwien Soekha,, voorzitter. 
o Desiree de Bruin, lid 
o  Yvonne van der Helder, lid 
o Gert-Jan van Geerenstein, lid 
o Edwin Rodenburg , lid 

Teamleden: 
o Corine Schaap, secretaris 
o Mariska Klein, lid 
o Arwen Eekhof, lid 
o Saskia Mensen , lid (GMR) 
o Tim van Wiggen, lid 

 

2. zittingsduur en zittingstermijnen. 

 

Aschwien Soekha Ouderlid Voorzitter 2e periode Tot aug 2025 

Desiree de Bruin Ouderlid  1e periode  Tot aug 2024 
Yvonne ven der 
Helder 

Ouderlid  1e periode Tot aug 2024 

Gert-Jan van 
Geerenstein 

Ouderlid  2e periode Tot aug 2022 

Edwin Rodenburg Ouderlid  1e periode Tot aug 2023 

Corine Schaap Teamlid Secretaris 1e periode Tot aug 2024 

Mariska Klein Teamlid  1e periode Tot aug 2024 

Arwen Eekhof Teamlid  1e periode Tot aug 2024 
Saskia Mensen Teamlid   1e periode Tot aug 2024 

Tim van Wiggen Teamlid  1e periode Tot aug 2025 

 

 

 

 

 

 



 

2. Vergaderfrequentie en onderwerpen. 
 

De MR heeft dit jaar 6 keer vergaderd. De volgende jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn 

besproken:

• Schoolbegroting/ jaarrekening • Schoolformatieplan/NPO gelden 

• Schoolontwikkeling/ schoolgids • Jaarplanning MR/directie 

• Rooster vakantieplanning • Informatievoorziening aan ouders 

• Werkverdelingsplan • Directiestructuur 

 

 Daarnaast zijn er onderwerpen aan bod gekomen, die aandacht vroegen, zoals: 

• Communicatie MR met directie, team, ouders en OV.  

• Personele zaken, waaronder de implementatie nieuwe directievoering.  

• Ontwikkeling leerlingaantal  / PR 

• Veranderingen in het onderwijs rond het COVID- 19 virus en de hierdoor vrijgegeven NPO-

gelden 

• Klimaatbeheersing  

• Nascholingsplan personeel/scholing MT/scholing MR 

 

4. kort verslag rond de belangrijkste genoemde onderwerpen. 

 

• Schoolbegroting: De jaarrekening is vastgesteld door RvT. Deze is ter kennisname besproken. 

• Schoolformatieplan.  

• Schoolplan/ schoolgids: De MR heeft de ontwikkelingen in het schoolplan gevolgd. De focus 

blijft op het verder ontwikkelen van IPC en het waarborgen van kwaliteit in de kernvakken.   

• Rooster vakantieplanning: De MR heeft hierin instemmingsrecht op de vakanties die niet 

worden bepaald door het Rijk.  De MR heeft ingestemd met voorstel van directie. 

• Informatievoorziening aan ouders: voorafgaand aan een vergadering worden de te 

besproken punten gedeeld met ouders. De vergaderingen zijn openbaar, ouders zijn als 

toehoorders welkom. Een aandachtspunt voor de MR blijft voor komend schooljaar 22-23 

het informeren van ouders en over de inhoud van de vergaderingen.  

• Jaarplanning MR/directie: De MR heeft frequent vergaderd. Gedurende de Coronaperiode 

heeft zij dit online gedaan.  

• De informatie vanuit de GMR wordt gedeeld via de notulen. Saskia Mensen is GMR-lid 

namens de Regenboog.  

• Werkverdelingsplan: Het team heeft een werkverdelingsplan opgesteld voor het komend 

schooljaar. 

 

 



5. Slotopmerking 
De MR hoopt samen met de directie ook volgend jaar weer te kunnen werken aan het op peil 

houden en verbeteren van de kwaliteit van de Regenboog t.b.v. de leerlingen en het team. Verder 

wenst de MR de leerkrachten en de ouders, maar vooral de leerlingen een goed schooljaar 2022-

2023. 

 
Lijst met afkortingen (niet alle afkortingen komen in dit jaarverslag voor):  
CvB: College van Bestuur  
MR: Medezeggenschapsraad  
GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
ARBO: Arbeidsomstandigheden ICT: Informatie en Communicatie Technologie  
SKMN: stichting kinderopvang midden Nederland 
 REC-scholen: scholen verbonden aan het Regionaal Expertise Centrum.  
Kalisto: naam van de stichting waaronder “De Regenboog” valt. 
OV: Oudervereniging 
IB: Intern Begeleider 
FTE: fulltime-equivalent. Eén FTE is een volledige werkweek. 
 
Verslag september 2022 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


