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Samenstelling medezeggenschapsraad 
   

Personeelsgeleding:       Oudergeleding:                                                       
Saskia Palache      Thom Derks - voorzitter  
Pieta Schelling      Daniella de Vreede 
Bas van Wingerden      Chantal van Vlimmeren - notulist
  

                   
Inleiding 
De MR introduceert elk jaar een jaarverslag in welke we een globaal overzicht geven van de 
zaken die de MR het afgelopen schooljaar heeft behandeld. 
 
Kind Centrum - Kibeo 
Kibeo is gestart met integraal kind centrum op te zetten, zodat kinderen van 0 tot 12 jaar 
welkom zijn op onze school en wij de ouders een volledige opvang kunnen bieden voor hun 
kinderen. Tevens zorgt Kibeo in samenwerking met Albert Heijn voor een gezellige 
tussenschoolse opvang, waar de kinderen gezamelijk van een gezonde lunch kunnen 
genieten. 
 
Digitaal onderwijs 
De school heeft in samenwerking met OR tablets aangeschaft, zodat de kinderen de lessen 
ook kunnen volgen door gebruik te maken van tablets. 
 
Schooljaarplan 
Onze taak als MR is onder anderen ook het controleren van het schooljaarplan. In het 
schooljaarplan/verbeterplan staan alle doelstelling, waaraan de leerkrachten/team zich 
moeten houden om onze kinderen het beste onderwijs te bieden. Wij, als MR zullen het 
nieuwe schoolplan blijven monitoren. 
 
Schoolformatie 

De schoolformatie is een belangrijk onderdeel op de MR-agenda. In samenwerking met de 
directeur wordt er een zo goed mogelijke indeling van de groepen gemaakt. Afgelopen 
schooljaar hebben we ervoor gezorgd dat we voor komend schooljaar alle formatie hebben 
gekregen waarop we recht hebben. De schoolformatie is de hoeveelheid leerkrachten, welke 
wordt bepaald aan de hand van het aantal leerlingen. Wij zijn in onderhandeling geweest met 
het bestuur van de Stichting SOM, zodat er zoveel mogelijk vastigheid komt in alle klassen. 
 
Klassenouder 
De MR heeft in samenwerking met de school besloten om de klankbordgroep om te zetten 
naar een klassenoudergroep. Een klassenouder houdt in dat als de leerkracht hulp nodig 
heeft dan zal hij/zij in eerste instantie de klassenouder benaderen. Het is dan de taak van de 
klassenouder om hulp te bieden of ouders te regelen die deze hulp kunnen bieden.  
 
Website 
In samenwerking met de school is er gewerkt aan een nieuwe website en aan de 
facebookpagina ten behoeve van een betere presentatie van de school. 
 

Burg. Mr. H. Popstraat 2 
4671 ES Dinteloord 
Postbus 4 
4670 AA Dinteloord 
Tel:  0167 523326 
Fax: 0167 520107 
e-mail: info@obsderegenboogdinteloord.nl 
 

 
     OBS De Regenboog 

 

 

 

mailto:obsderegenboog@home.nl

