
       

 Jaarverslag MR | 2019-2020  

CBS De Regenboog Hoofddorp 

 

 

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

basisschool De Regenboog in Hoofddorp, schooljaar 2019-2020. 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 2019-2020 in de volgende samenstelling: 

 

Oudergeleding: 

- Kees Vleeming 

- Patrick Vogelaar - secretaris 

 

Personeelsgeleding: 

- Nicolette Boers* (tot maart) - voorzitter 

- Eline Rasenberg 

- Danique Overes* (vanaf maart) 

 

* Omdat Nicolette met zwangerschapsverlof ging heeft Danique vanaf maart 

haar plaats in de MR ingenomen. Eline en Kees hebben Nicolettes rol als 

voorzitter overgenomen. Nicolette zal volgend schooljaar haar plaats weer 

innemen. 

 

2. Vergaderdata 

In 2019-2020 zijn er 6 MR-vergaderingen gepland: 

- Dinsdag 17 september 2019 

- Dinsdag 3 december 2019 

- Dinsdag 14 januari 2020 

- Dinsdag 24 maart 2020 

- Dinsdag 19 mei 2020 

- Dinsdag 23 juni 2020 

 

Uiteindelijk ging in verband met de Corona-maatregelen de vergadering van 24 

maart niet door en is de vergadering van 19 mei online gehouden via Zoom. Ook 

is er een extra vergadering via Zoom gehouden op 23 april over de Corona-

maatregelen en de communicatie hierover richting de ouders. 

 

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. 

 

 

 



Corona 

In maart 2020 moest het schoolgebouw als gevolg van de door het kabinet 

genomen maatregelen sluiten. De kinderen ontvingen hierna thuisonderwijs en 

kregen ondersteuning door de leerkrachten door middel van Microsoft Teams.  

 

Op 11 mei mocht de school weer deels open. De kinderen konden toen 2 of 3 

dagen naar school. De andere dagen bleef thuisonderwijs het devies. 

Vanaf 8 juni ging de school weer volledig open voor de leerlingen. Ouders 

mochten het gebouw niet in. 

 

De MR is hierbij met name betrokken geweest bij de communicatie richting de 

ouders. 

 

Formatie – De school is qua omvang redelijk gelijk gebleven. Vanaf volgend 

schooljaar kan er hierdoor wel met hetzelfde aantal groepen gewerkt worden. 

 

Schoolgids – Het plan om in het schooljaar 2019-2020 weer een compleet nieuwe 

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

gedurende het schooljaar een nieuwe versie ontwikkeld met behulp van een 

extern programma (Vensters). Eenvoudiger van opmaak, maar wel met alle 

noodzakelijke en volgens de inspectie verplichte informatie. Ook stukken 

goedkoper dan een drukkerij. 

Deze versie was in concept klaar vlak voor de zomervakantie en zal nog 

goedgekeurd moeten worden door de MR aan het begin van het nieuwe 

schooljaar. 

 

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

agendapunt. De belangrijkste punten die langskwamen: 

- Begroting 

- Personeelszaken 

- Formatie 

 

Verkiezingen MR – We hebben aan het eind van het schooljaar afscheid 

genomen van Patrick Vogelaar. Na 6 jaar zat zijn maximale termijn als lid van de 

MR er op. Ter vervanging van hem is er een oproep gedaan onder de ouders. 

Uiteindelijk heeft alleen Joost Brussee gereageerd. Verkiezing waren daarom niet 

noodzakelijk en Joost zal vanaf het schooljaar 2020-2021 plaatsnemen in de MR. 

 

Hoofddorp, augustus 2020 

 


