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Formulier vaststell¡ng van het schoolplan

Brin-nummer: 09CW

School: CBS De Regenboog

Adres: Delftweg 46
Postcode/Woonplaats: 3043 CH ROTTERDAM
Bevoegd tezag: Stichting Kind en Onderwiis Rotterdam

Verklaring
met het
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen

van 2020-2024

geldende schoolplan van deze school

Namens de MR

Rotterdam
Datum
Handtekeníng
.A.S.H. Da lm

Naam
FunstÍe

:

Voorzitter MR

Verklaring
Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het

van 2020-2024

geldende schoolplan van deze schoolvastgesteld

Namens het bevoegd gezag

Rotterdam,
Datum
Naam

: Dhr. R. van den Be rg

Handtekening
Functie

:

Voorzitter College van Bestuur
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Nnam lndlenor:

W,M, Ctrno¡n rllrnr:lnur

Datum van lndlnlren:
PMR vergnderdotu¡¡u
Gevraogde bespreekvornr:

20"00.2020
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Eeslulwormln¡ ln de Medcroggenschapsraad:
De medezeggenschapsraad heeft beslotcn:

Voor wot betrelt de personeelsgeledlng:
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ln te stemmen met het voorslcl / f:ç.¡sltkrl aclvles ull tc brangen ovcr hct voorgtel
Het voorstel af te wlJzen / het voorstel van ecn ttegatlef advles te voorzlen
Het voorstel aan te houden

Voor wot betrelt de oudergeledlng:
ln te stemmen met het voorstel
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Het voorstel af te wiJzen

/ posltief

/ het voorstel

advles ult te brengen over het voorstel

van een negatlef advles te voorzicn

Het voorstel aan te houden

Conform het bijgevoegde advles
Met de volgende opmerklngen / toelichting:

Ondenekenlng:

Schooldirecteur

MR

OMR
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