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JAARVERSLAG 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 

 
SCHOOLJAAR  

2021-2022 
 

 

Voorwoord  

Dit is het jaarverslag over het schooljaar 2021-2022 van de medezeggenschapsraad (MR) van 

basisschool De Regenboog te Schaijk. 

Zoals elke school in Nederland beschikt ook onze school over een MR, een door de minister 

verplicht gesteld orgaan, waarin ouders en personeel inspraak krijgen in het reilen en zeilen van 

de school. Op grond van WMS artikel 7 is dit jaarverslag een jaarlijkse verplichting van de MR. 

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

schooljaar 2021-2022 naar drie doelgroepen.  

1. Allereerst dient het verslag om de MR-leden te informeren.  

2. Daarnaast heeft het tot doel om de achterban, zijnde ouders en personeel, te informeren 

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

3. Tot slot heeft het verslag een informerende functie richting Optimus, de stichting waar de 

school deel van uit maakt.  

De communicatie van dit verslag is publiekelijk, via de website van basisschool De Regenboog 

(zie www.regenboogschaijk.nl/ouders/mr/). 

Wat doet de MR? 

Het doel van de MR is een positieve bijdrage te leveren aan het functioneren van de school. Dit 

doen we door mee te denken, mee te praten en mee te beslissen, adviseren en initiatieven te 

ontplooien over allerlei onderwerpen.  

Samenstelling MR 

MR bestaat uit totaal 8 leden waarvan 4 leden de ouders vertegenwoordigen en 4 leden dit voor 

het personeel doen. 

De voorzitter en vicevoorzitter komen bij voorkeur vanuit de oudergeleding, contact met de 

directeur is belangrijk.  

In het jaar 2021-2022 is de MR in samenstelling van de leden ten opzichte van het jaar ervoor 

door natuurlijk verloop gewijzigd (gestart in functie elders  en vertrek om persoonlijke 

redenen).  

 

Samenstelling MR en rooster van aftreden 

Zittingstermijn is in principe vastgesteld op vier jaar. Na dit termijn is men evt. herverkiesbaar. 

Natuurlijk verloop kan ook aan de orde zijn.   

 

Oudergeleding:       Aftredend in: 

Gunilla van Zandvoort  (notulist)    2022 

Janneke van Summeren (voorzitter)   2023  

Jolijn Geurts van Kessel     2026 

Mieke Romme (vicevoorzitter)                             2024 

 

Personeelgeleding:       Aftredend in: 

Ria Peters, secretaris    2022 

Ben de Jong     2024  

Jenny Willems       2025 

Dorine van Toor       2025 
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Overleg structuur 

De MR vergadert ca. één keer per maand conform het jaarlijks met de leden afgestemd 

schema. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Dat betekent dat ouders altijd welkom om een 

vergadering bij te wonen. In de eerste notulen van ieder schooljaar staan de vergaderdata 

benoemd (zie hiervoor de website). 

Er is besloten om een aantal de vergaderingen  met de directeur en een aantal vergaderingen 

zonder directeur te beleggen. Dit omdat er toch een aantal items zijn, die alleen met het reilen 

en zeilen van de MR te maken hebben. Daarnaast ontstaat er zo meer ruimte om zich 

inhoudelijk voor te bereiden op agendapunten of juist door te pakken op lopende zaken. 

Onder invloed van de Corona maatregelen hebben ook dit schooljaar weer enige vergaderingen 

online plaatsgevonden. 

Buiten deze reguliere vergaderingen om zijn er nog een aantal ongeplande overlegmomenten 

geweest met de directie betreffende Corona gerelateerde zaken. 

Gesprekonderwerpen 

Jaarlijks wordt er een activiteitenplan opgesteld. Deze geplande en besproken onderwerpen zijn 

terug te vinden in de notulen van dat jaar in de betreffende maand.  

In de bijeenkomsten van de MR worden zaken besproken die spelen in de school of die in de 

toekomst gaan spelen. Als voorbeeld valt te denken aan veiligheid, ouderbijdrage en 

ouderparticipatie. Plannen van directie en het schoolbestuur worden kritisch bekeken en 

eventuele bezwaren worden kenbaar gemaakt. Hetzelfde geldt ten aanzien van 

directiebesluiten, beleidslijnen etc.. 

Alle jaarlijks geplande onderwerpen zijn op de website terug te vinden in het Activiteitenplan 

MR De Regenboog 2021-2022.  

Hetgeen besproken of afgesproken is, is vast gelegd in de notulen van de div. vergaderingen en 

worden ook publiekelijk gecommuniceerd via de website van BS De Regenboog (onder het 

kopje Ouders; www.regenboogschaijk.nl/ouders/mr/). 

 

Tenslotte  

Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het volgende schooljaar kritisch opbouwend te 

blijven kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Zeker in deze onzekere coronaperiode welke 

al lang van grote invloed is op het aanbod van onderwijs is het belangrijk om samen ervoor te 

zorgen dat ieder kind optimale kansen blijft krijgen. 

 

Als u denkt dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen dan horen wij 

dat graag. Aarzel dan niet om een van de MR-leden als uw klankbord aan te spreken of uw 

opmerkingen en vragen aan ons te stellen of te mailen.  

Tevens bent u van harte welkom om het openbaar gedeelte van de MR vergadering bij te 

wonen. Vooraf aanmelden is prettig!  

Dan kan via het e-mailadres van de MR: mr.deregenboog-s@optimusonderwijs.nl  
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