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Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van christelijke basisschool De 
Regenboog in Hoofddorp, schooljaar 2021-2022. 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 2021-2022 in de volgende samenstelling: 
 
Oudergeleding: 
- Kees Vleeming - voorzitter 
- Joost Brussee - secretaris 
 
Personeelsgeleding: 
- Nicolette Boers 
- Eline Rasenberg 
 
 
2. Vergaderdata 
In 2021 - 2022 zijn er 6 MR-vergaderingen gepland: 
- Dinsdag 21 september 2021 
- Dinsdag 30 november 2021 
- Dinsdag 25 januari 2022 
- Dinsdag 22 maart 2022 
- Dinsdag 16 mei 2022 
- Dinsdag 21 juni 2022 
 
De vergaderingen in november en januari hebben wegens de corona-maatregelen online 
plaatsgevonden. De notulen van de vergadering zijn beschikbaar op de website van de school. Kijk 
hiervoor bij het knopje Ouders > Medezeggenschapsraad.  
 
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. 

 
Algemene ontwikkeling MR op De Regenboog 
Afgelopen schooljaar heeft de MR zich op diverse fronten ingezet voor de kwaliteit van het 
onderwijs, de pedagogische ontwikkeling en samengewerkt met het bevoegd gezag op diverse 
fronten. Er is op verschillende zaken ingestemd (denk aan het formatie plan en de inzet van NPO 
gelden*) met voorstellen vanuit het bevoegd gezag. We hebben informatie met elkaar gedeeld en er 
is vanuit de MR advies gegeven zowel op aanvraag als pro actief. 
 
Ontwikkeling MR team 
We hebben als MR een cursus gedaan om de kwaliteit van de MR naar een hoger niveau te brengen. 
Dit heeft de eerste helft van het schooljaar plaatsgevonden. Daarna hebben we de opgedane 
informatie voortgezet door o.a. een eerste aanzet voor het MR-activiteiten plan op te stellen en door 
het aanvragen van ondersteuning vanuit “van Zandwijk advies”. 
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Afscheid Eline Rasenberg als MR-lid 
Na een zittingsduur van 2 periodes nemen we na dit schooljaar afscheid van Eline Rasenberg als MR-
lid. De afgelopen 6 jaar heeft Eline een positieve bijdrage geleverd aan de MR. 
 
Verhogen zichtbaarheid MR 
De eerste stap is gezet in het verhogen van de zichtbaarheid door het toevoegen van de MR agenda 
data in de Parro app. 
 
Corona 
Gedurende het schooljaar zijn de corona maatregelen komen te vervallen. Dit heeft erin geresulteerd 
dat de vergaderingen weer zijn omgezet naar live in plaats van digitaal.  
 
Formatie  
In het schooljaar is er geen wijziging in de formatie geweest. 
 
Schoolgids  
Na een aantal aanpassingen wordt de schoolgids tijdens de eerste vergadering in schooljaar 2022 – 
2023 goedgekeurd. 
 
Aangepaste vergaderstructuur 
In de huidige vergader structuur vergadert de MR eerst zonder het bevoegd gezag en vervolgens met 
het bevoegd gezag. We ervaren dat dit een positieve uitwerking heeft op de dynamiek binnen de MR 
en met de directie. 
 
 ‘Vanuit het bestuur’ – Deze mededelingen vanuit de directie, waren een vast agendapunt. De 
belangrijkste punten die langskwamen: 
- Begroting 
- Personeelszaken 
- Formatie 
 
Speerpunten voor schooljaar 2022/2023: 
De ingezette koers in 2021 / 2022 willen we voortzetten, wat neerkomt op de in gebruik name van 
het nieuwe MR-activiteitenplan en verhogen van de bijdrage aan christelijke basisschool De 
Regenboog. 
 
Hoofddorp, juli 2022 
* voor meer informatie: https://www.nponderwijs.nl/  

https://www.nponderwijs.nl/

