
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Structureel 
meedoen & meepraten op school? 

 
Ben jij iemand die: 

 

 een proactieve houding heeft; 
 interesse heeft in het meedenken over de gang van zaken op De Regenboog 
   en hierover constructieve adviezen wil geven; 
 hart heeft voor de school, haar leerlingen, ouders en leerkrachten; 
 kan omgaan met discreet behandelen van betrouwbare informatie? 

 

Word dan lid van de 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 



Beste ouders, 
 

Betrokkenheid bij de school van je kinderen kun je op veel manieren uiten. De één heeft genoeg aan de 
verhalen die de kinderen mee naar huis brengen. Een ander zet zich in als leesouder, gaat eens mee naar 
een sporttoernooi of steekt de handen uit de mouwen bij een creatieve les. 
Voor hen die structureel bij het beleid van de school betrokken willen zijn, is er de MedezeggenschapsRaad 
(MR). Dit is een orgaan binnen de school waarin vier personeelsleden en vier ouders zitting hebben. 

Is de MR iets voor jou??? 

 

 

 

 

 

 

De leden van de oudergeleding van de MR worden in principe voor een periode van drie jaar gekozen door 
de ouders van de leerlingen. I.v.m. het eindigen van de zittingsduur zijn we op zoek naar één nieuw lid met 
ingang van het nieuwe schooljaar. 

 

 



De Medezeggenschapsraad 
 

De MR is een wettelijk geregeld orgaan voor inspraak. Ze bestaat voor de helft uit ouders van leerlingen en 
voor de helft uit personeelsleden van de school. De oudergeleding wordt gekozen door ouders, de 
personeelsgeleding door het personeel. Op De Regenboog telt de MR in totaal 6 leden. 
Bij wet is geregeld dat de schoolleiding voor een aantal zaken de instemming van de MR nodig heeft, al- 
vorens een besluit definitief vast te stellen. Dit zijn meestal besluiten over beleidszaken die consequen- ties 
hebben voor de leerlingen, de ouders, of het personeel. Dat geldt bijvoorbeeld voor het vaststellen van het 
schoolreglement, de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn en het formatie- plan 
(taakverdeling leerkrachten, verdeling van groepen, enz.). 
Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven over een groot aantal zaken waaronder het 
lesrooster, de besteding van de financiële middelen, de organisatie van de school, methodisch materiaal, 
personeelsaanstelling, de zorg & begeleiding van de leerlingen en huisvesting. Ten slotte heeft de MR het 
recht zich over tal van zaken te laten informeren. 
Het lidmaatschap van de MR betekent dat je ongeveer 8 keer per jaar vergadert. Altijd op een avond van 
19.30 tot 21.30 uur. De taken worden in goed overleg onderling verdeeld. Er bestaat een mogelijkheid om 
een cursus te volgen.  
 
Geïnteresseerd geraakt in een lidmaatschap van de MR? 
 

Dan kun je je belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar de administratie: 
arina.groeneveld@destroming.eu. Zij zendt alle reacties door aan de MR. 
Vermeld hierin a.u.b. je naam, adres, telefoonnummer en email-adres.  
Daarnaast verwachten wij dat je jezelf kort even voorstelt (met een foto erbij) en je  
motivatie om lid te worden van de MR, zodat we dit kunnen opnemen in de  
verkiezingsbrochure. 
Wil je eerst meer weten, dan kun je contact opnemen met de voorzitter Erik Heijstek,  
telefoonnr. 06-2279 9531.

mailto:arina.groeneveld@destroming.eu


Geschikte kandidaat? 
 

Misschien vind je de MR niets voor jezelf, maar weet je iemand die hier wel heel erg op zijn of haar plaats is. 
Dan willen wij dat heel graag weten. Wij zullen contact met hem of haar opnemen om te informeren of diegene 
zich verkiesbaar wil stellen voor de MR. 
 
Houd a.u.b. rekening met het volgende: 
 

 Alleen ouders/verzorgers die een kind ingeschreven hebben op De Regenboog in Nieuwendijk kunnen 
kandidaat zijn voor de MR. Het jongste kind mag uiterlijk volgend schooljaar in groep 6 zitten i.v.m. de 
termijn van drie jaar. 

 Per gezin kan maar één persoon zitting hebben in een inspraakorgaan van de school. 

 Kandidaten voor de MR worden geacht de grondslag en de doelstelling van De Regenboog te 
respecteren. 

 Wanneer meerdere kandidaten zich aanmelden, zal er een verkiezing worden georganiseerd. 

 
We ontvangen je reactie graag voor 

voor vrijdag 12 maart 2021. 
 

 
 


