
       

 Jaarverslag MR | 2018-2019  

CBS De Regenboog Hoofddorp 

 

 

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

basisschool De Regenboog in Hoofddorp, schooljaar 2018-2019. 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 2018-2019 in de volgende samenstelling: 

 

Oudergeleding: 

- Kees Vleeming 

- Patrick Vogelaar - secretaris 

- Wouter Edzes – voorzitter 

 

Personeelsgeleding: 

- Nicolette Boers 

- Loes Augustinus 

- Eline Rasenberg 

 

2. Vergaderdata 

In 2018-2019 zijn er 6 MR-vergaderingen geweest: 

- Dinsdag 18 september 2018 

- Dinsdag 27 november 2018 

- Dinsdag 15 december 2018 

- Dinsdag 26 maart 2019 

- Dinsdag 19 mei 2019 

- Dinsdag 25 juni 2019 

 

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 meerdere keren terug. Hieronder leest u een 

beschrijving van de belangrijkste onderwerpen. 

 

Nieuwe schooltijden – Het schooljaar 2018-2019 was het tweede schooljaar dat 

we hebben gewerkt met de nieuwe schooltijden, het continurooster. 

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

leerlingen en ouders. 

Door het team wordt het wel als nadeel ervaren dat de invulling van de 

personeelspauzes lastig is. Het blijft voor het team lastig om zelf van een eigen 

pauze te kunnen houden omdat er dan te weinig leerkrachten overblijven om 

toezicht op de kinderen te houden op het schoolplein. In de praktijk wordt de 

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

vrijdag zorgt dit af en toe, en met name als Jorn er niet, is voor problemen omdat 

dat de leerkracht de gymles als pauze kan benutten. Een deel van de oplossing is 



de uitbreiding van de samenwerking met SportService Haarlemmermeer, maar 

het blijft lastig en belastend voor het team. 

 

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

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

 

Schoolgids – Het plan om in het schooljaar 2018-2019 weer een compleet nieuwe 

schoolgids uit te brengen, is niet uitgevoerd. Dit kwam door tijdgebrek. Er is een 

uitgeklede versie ontwikkeld met een eenvoudige opmaak, maar wel met alle 

noodzakelijke en volgens de inspectie verplichte informatie. 

 

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

agendapunt. De belangrijkste punten die langskwamen: 

- Begroting 

- Personeelszaken 

- Formatie 

 

Verkiezingen MR – We hebben besloten de omvang van de MR terug te 

brengen naar vier leden (twee ouders, twee leerkrachten). We hebben afscheid 

genomen van Wouter Edzes en Loes Augustinus. 

 

Hoofddorp, oktober 2019 

 


