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CBS De Regenboog Hoofddorp 

 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van christelijke 

basisschool De Regenboog in Hoofddorp, schooljaar 2017-2018. In dit jaarverslag 

leest u wie de deelnemers van de MR waren en waar de MR zich gedurende het 

schooljaar mee bezig heeft gehouden. 
 

1. Samenstelling van de MR 

De MR begon het schooljaar 2017-2018 in de volgende samenstelling: 

 

Oudergeleding: 

- Miranda Bos – voorzitter (tot mei 2018) 

- Patrick Vogelaar - secretaris 

- Wouter Edzes – voorzitter (vanaf mei 2018) 

 

Personeelsgeleding: 

- Nicolette Boers 

- Loes Augustinus 

- Eline Rasenberg 
 

2. Vergaderdata 

In 2017-2018 zijn er 6 MR-vergaderingen geweest: 

- Donderdag 28 september 2017 

- Dinsdag 14 november 2017 

- Dinsdag 16 januari 2018 

- Dinsdag 29 maart 2018 

- Dinsdag 29 mei 2018 

- Dinsdag 3 juli 2018 

 
3. Onderwerpen 

Gedurende het schooljaar is er gesproken over en actie ondernomen op 

verschillende onderwerpen. Sommige onderwerpen waren eenmalig onderdeel 

van de agenda, andere kwam 2 of meerdere keren terug. Hieronder leest u een 

beschrijving van de belangrijkste onderwerpen. 

 
Nieuwe schooltijden – Dit was het eerste schooljaar dat er gewerkt werd met de 

nieuwe schooltijden, het continurooster. 

Over het algemeen werd als een positieve ontwikkeling ervaren door team, 

leerlingen en ouders. 

Een onderdeel echter bleef het hele jaar door terugkomen en dat was de 

invulling van de pauzes. Het was voor het team erg lastig om zelf van een eigen 

pauze te kunnen genieten omdat er dan te weinig mensen overbleven om toezicht 

op de kinderen te houden op het schoolplein. In de praktijk werd de pauze 

hierdoor of erg kort of werd overgeslagen. Met name op de dinsdag en 

donderdag zorgde dit voor problemen. Een structurele oplossing kon vooralsnog 

niet worden gevonden. 



 
Formatie – De school blijft krimpen. Dat is helaas nog steeds een gegeven. Vanaf 

volgend schooljaar zal er met 1 groep minder gewerkt moeten worden. 

 
Schoolgids –  Het plan om in het school 2017-2018 weer een nieuwe schoolgids 

uit te brengen, is uitgevoerd. Iedereen dank voor z’n input. 
 

 ‘Vanuit het bestuur’ – Deze mededelingen vanuit de directie, waren een vast 

agendapunt. De belangrijkste punten die langskwamen: 

- Begroting 

- Personeelszaken 

 
Verkiezingen MR – Omdat Miranda aan haar laatste termijn bezig is moest er 

gezocht worden naar een vervanger. Alle ouders van De Regenboog is gevraagd 

om zich aan te melden als MR-lid. Uiteindelijk heeft 1 ouder dit gedaan. 

Verkiezingen waren hierdoor niet nodig. Vanaf schooljaar 2018-2019 zal Kees 

Vleeming toetreden tot de oudergeleding van de MR. 

 
Nieuwe directeur – Helaas moest De Regenboog eind mei op zoek naar een 

nieuwe directeur. Het contract van Meer Primair met Ronald van Hilst werd niet 

verlengd na 31 juli.   

Er moest hierdoor een nieuwe zoektocht naar een directeur van de school 

gezocht worden en dit op zeer korte termijn. 

Deze keer werd gebruikt gemaakt van het netwerk en de expertise van Scolix en 

werd onder hun leiding door de sollicitatiecommissie met een aantal kandidaten 

gesproken. Uiteindelijk bleef er 1 kandidaat over en na een positief  referentie-

onderzoek en een assessment heeft deze kandidaat een positief advies gekregen 

van de MR waarna Toyah Vogels is voorgedragen bij het bestuur van Meer 

Primair en vanaf 1 oktober de nieuwe directeur zal zijn van De Regenboog.  

Tussen 1 augustus en 30 september zal Antoine Peters, directeur  van De Klimop, 

ad interim als directeur acteren voor twee dagen in de week. 

 

Hoofddorp, november 2018 

 


