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Financiën 

De financiële verantwoording vindt 

plaats op stichtingsniveau. Kijk op: 

www.deltadebilt.nl/jaarverslagen/ 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van Algemeen Christelijke Basisschool De 

Regenboog. In dit jaarverslag blikken wij op diverse gebieden terug op het 

afgelopen schooljaar. Waar mogelijk verwijzen wij naar andere plekken waar 

u verder kunt lezen over het betreffende onderdeel. 

Dit jaarverslag is samen met de functionele evaluatie van het schooljaarplan 

de afsluiting van de beleidscyclus van het schooljaar 2015-2016.  

 

 

Schoolontwikkeling 

Op www.scholenopdekaart.nl kunt u 

veelzijdige informatie vinden over alle scholen 

in Nederland. 

Naast algemene gegevens, vindt u er 

informatie over de opbrengsten van de 

school, de waardering door de verschillende 

partijen en informatie over de bedrijfsvoering 

rondom personeel en financiën. Klik op het 

logo hiernaast om naar de website te gaan. 

De Regenboog 

Aeolusweg 8 

3731XG De Bilt 

directie@regenboog-debilt.nl 

www.regenboog-debilt.nl 

In dit jaarverslag vindt u: 
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• Jaarverslag 
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• Onderwijs met 

hoofd, hart en 

handen! 
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Onderwijs met hoofd, hart en handen! 

Dat  is onze missie! Deze drie pijlers vormen samen onze 

school en zijn alle drie even belangrijk en onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Een voorwaarde om tot echt leren 

(hoofd) te komen is dat het fijn is op school. Een school 

moet een plek zijn waar een goede sfeer hangt, waarin je 

je veilig voelt en waar je gewaardeerd wordt. Pas dan 

kom je echt tot je recht (hart). Om die reden stond ook in 

het afgelopen schooljaar De Vreedzame School weer 

centraal.  

Naast de wekelijkse lessen zijn er nieuwe 

leerlingenmediatoren opgeleid die tijdens de verschillende 

pauzes dienst hebben en kinderen helpen bij het oplossen 

van conflicten. 

www.regenboog-debilt.nl/onze-visie/de-vreedzame-school/ 

 

 

Bij ons op school gaat leren niet alleen over leren met je 

hoofd. Het 'leren door te doen' is net zo belangrijk 

(handen)! Om die reden ook zat het afgelopen schooljaar  

weer vol met boeiende activiteiten die niet alleen leuk, 

maar ook heel leerzaam zijn. Denk hierbij aan de natuur- 

en cultuurexcursies, de speciale natuur- en 

technieklessen, de feesten en vieringen, de sportdagen, 

projecten, de podiumbeurten en de creamiddagen. U 

vindt een overzicht van alle activiteiten (met foto’s en 

filmpjes) op ons twitteraccount. Ook het publieke deel 

van ons sociale netwerk Social Schools geeft een goed 

beeld van het afgelopen jaar. 

 

https://twitter.com/RBdebilt 

www.regenboog-debilt.nl/ 

 

10 jaar  
De Regenboog! 

Op 25 januari 2016 

bestond De Regenboog 

precies 10 jaar. En dat 

hebben we natuurlijk 

uitgebreid gevierd! Er zijn 

diverse activiteiten 

georganiseerd waaronder 

een feestelijk ontbijt met 

alle leerlingen, een 

culturele dag met het Fort 

van de Verbeelding en 

een schoolreis naar De 

Efteling!  

 

Alle leerlingen hebben 

een schoolshirt ontvangen 

met daarop het nieuwe 

logo. Ook zijn er 

pictogrammen ontworpen 

bij de zeven competenties 
van De Regenboog.   

 



 

 

Medezeggenschapsraad 

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) 

verbonden. Een MR is een wettelijk verplicht orgaan voor 

inspraak en heeft op verschillende gebieden advies- of 

instemmingsrecht. De MR heeft daarnaast ook de 

bevoegdheid zelf zaken bij het bestuur of haar 

vertegenwoordiger aan de orde te stellen.  

 

Een MR kent leden die speciaal de belangen van het 

personeel vertegenwoordigen (de zogenaamde 

personeelsgeleding) en leden die speciaal de belangen 

van de ‘klanten’ (ouders/verzorgers/kinderen) van de 

school vertegenwoordigen (de zogenaamde 

oudergeleding).  

 

In principe trekken personeelsgeleding en oudergeleding 

gezamenlijk op en formuleren daarbij ook gezamenlijk 

een standpunt naar het bestuur (en als 

vertegenwoordiger daarvan: de directeur) over 

voorstellen die ter bespreking worden voorgelegd.  

 

Het jaarverslag van de MR is terug te vinden op de 

website van de school. Ook de notulen van de MR zijn 

openbaar en via deze website te downloaden. 

 

http://www.regenboog-debilt.nl/informatie/medezeggenschapsraad/ 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie is een oudervereniging waarin 

ouders samenwerken met een afvaardiging van het 

schoolteam op het gebied van allerlei praktische en 

organisatorische zaken. Hierbij kunt u denken aan het 

meehelpen tijdens feesten en vieringen (Kerst, Pasen, 

Sinterklaas, Carnaval, schoolreisjes, eindfeest 

en meer). De AC int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage 

en legt jaarlijks in de ALV verantwoording af aan haar leden 

(alle ouders van de school) over de bestedingen.  

 

Op onze website kunt u informatie over de ouderraad 

vinden. 

 

http://www.regenboog-debilt.nl/informatie/activiteitencommissie/ 


