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De samenstelling van de MR 
2021-2022

De Medezeggenschapsraad van 
De Regenboog - De Wingerd 
bestaat uit ouders en personeel:

- Robby de Braal, voorzitter(ouder)
- Han de Groot (ouder)
- IsabelleDieleman (ouder)
- VéroniqueInghels (leerkracht)
- Elke D'haen, secretaris 
(onderwijsassistente)
- Els Freijser (leerkracht)

Besproken onderwerpen
(voor meer informatie verwijzen wij u naar de notulen op de 
websitehttps://www.deregenboog-dewingerd.nl/)

• Functioneren van en taakverdeling binnen MR
• Informatieoverzicht t.a.v. teldatum
• ICT-migratie
• NPO-gelden
• Nieuwe website Regenboog-Wingerd
• (huishoudelijk)reglement
• Formatieplan
• Vakantierooster
• Werkverdelingsplan
• Arbojaarplan 
• Ziekteverzuimbeleid
• Reiskosten / dure benzineprijzen
• Nieuwe contactpersoon aangesteld vanuit OR
• Hervorming GMR + Contactpersoon GMR-MR aangesteld

De PMR heeft ingestemd met het werkverdelingsplan.
De MR heeft ingestemd met het reglement schooldiploma.

Samenstelling MR 2021-2022
Achterste rij, v.l.n.r.: Isabelle Dieleman, Robby 
de Braal, Han de Groot.Han de Groot
Vooraan v.l.n.r.: Els Freijser, Véronique Inghels en 
Elke D'haen.

De Wingerd (afd VSO)



Schooldiploma:

De MR is op de hoogte gesteld van de richtlijnen m.b.t. het examen en het
schooldiploma. Gedurende de schoolloopbaan bouwen de leerlingen een portfolio op
met bewijzen van behaalde doelen. Aan de hand van deze informatie presenteren
leerlingen wat ze hebben geleerd. Hierbij is een examencommissie aanwezig die
bepaald of de leerling is geslaagd.
De MR heeft ingestemd met deze procedure.

Heeft u vragen of op-/aanmerkingen?
U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad via 
het volgende emailadres: mr.regenboog@ozeo.nl

Meer informatie…

Scholing  MR effectief

Alle MR-leden hebben afgelopen schooljaar de cursus MR effectief gevolgd. De 
leerdoelen uit deze cursus waren: effectief vergaderen en effectief samenwerken.
De leeropbrengsten waren bijvoorbeeld: 
- De wijze van vergaderen
- De opzet van de agenda 
- Afsprakenlijst
- Aanpassingen van het regelement en de statuten

GMR:

Door de fusie van De Korre met Respont ontstond er een zeer grote GMR. Binnen de 
GMR is er een reorganisatie geweest. Hierdoor zijn niet alle scholen meer 
vertegenwoordigd, echter is er wel steeds overleg tussen de MR en de GMR middels 
een contactpersoon.

NPO-gelden:

Dit schooljaar kreeg de school het aanvullende bedrag vanuit de NPO-gelden. De
invulling van dit nieuwe bedrag mag de school in langere tijd (over 2jaar) besteden.
Waar de NPO-gelden voor worden gebruikt:
- groeps-PMT (gedeeltelijk)en samenwerkingsverbanden
- Spargoklas (gedeeltelijk)
- Nieuwe hardware / laptops
- Speelplein wordt aangepast
- Judo (gedeeltelijk)
- Een snoezelruimte (SO)
- Extra begeleiding

De MR is ook te volgen op de nieuwe website van de 
Regenboog De Wingerd: Home - De Regenboog - De Wingerd

https://www.deregenboog-dewingerd.nl/

