Activiteitenplan / jaarplan medezeggenschapsraad IKC de Regenboog 2018- 2019
Inleiding
Dit activiteitenplan heeft betrekking op het schooljaar 2018-2019.
Missie en visie van de MR
De medezeggenschapsraad van IKC de Regenboog wil een deskundige gesprekspartner zijn van de
directie en constructief meedenken in te nemen beleidsbeslissingen op school. Op die manier hoopt zij
bij te dragen aan verhoging van de kwaliteit van onderwijs op school en een goede werkomgeving
voor het personeel. De MR streeft naar transparantie richting de achterban, zowel naar ouders als
naar het team. De MR van IKC de Regenboog wil een pro-actieve MR zijn.
Samenstelling en taakverdeling van de MR
De oudergeleding van de MR (omr): Jennifer Manuela, Willem Rouweler en Tamara Bulters.
De personeelsgeleding van de MR (pmr): Désirée de Koning, Ada van de Meer en Hanneke Zegers.
Er wordt geen verdeling in werkterrein gemaakt, behalve waar het vanuit de wet en cao specifieke
zaken voor omr of pmr betreft. Binnen de MR hebben wij de taken verdeeld.
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Professionalisering MR
In 2018-2019 volgt de MR (of een deel daarvan) in december 2018 de cursus “Taakbeleid, financiën
en formatie”. In samenwerking met de andere scholen binnen onze stichting wordt deze wellicht op
locatie gegeven.

Inzet budget
De MR heeft een budget van …… euro per (kalender) jaar. Dit wordt als volgt ingezet.
2018:
2019:
De MR verzoekt het bevoegd gezag de hiervoor genoemde faciliteiten te honoreren.
Jaarplannning
De vergaderdata voor het schooljaar 2018/2019 zijn vastgesteld op:
8 oktober
11 december
12 februari
18 april
3 juni
26 juni (+ borrel met de OR)

