
    Notulen vergadering MR  

     Basisschool De Regenboog Hoofddorp 

 

 

 

 

Datum: dinsdag 14 januari 2020 (3e vergadering schooljaar 2019-2020)  

Aanwezig: Eline Rasenberg (PG), Nicolette Boers (PG, voorzitter), Kees Vleeming 

(OG), Patrick Vogelaar (OG, secretaris), Toyah Vogels (directie) 

Afwezig: - 

___________________________________________________________________________ 

Agenda: 

1. Opening: om 19.35 uur opent Nicolette de vergadering. 

 

2. Ingekomen stukken, berichten en mededelingen:  

- Tijdens het zwangerschapsverlof van Nicolette zullen Eline en Kees de rol van 

voorzitter gezamenlijk opnemen. Danique vervangt Nicolette als MR-lid. 

- Het jaarplan is aangevuld met het ICT-gedeelte 

 

3. Notulen vorige vergadering: goedgekeurd en staan al op de website. 

 

4. Schoolbegroting: Er is wat onduidelijkheid over een aantal posten op de 

begroting. Wat betekenen ze, waarom zijn ze omhoog- of omlaaggegaan. Wat is 

de afschrijftermijn van bijvoorbeeld ICT, meubilair?  

De begroting blijft de komende jaren te hoog, maar Meer Primair staat garant 

voor de tekorten (waar school weinig aan kan doen). 

 

Actiepunt: Toyah checkt bij Meer Primair controller 

 

5. RIE:  Er zijn hier veel vragen over, die niet allemaal beantwoord kunnen 

worden. Wat is de volledige lijst? Waarom zijn er veel zaken al opgelost en waren 

die überhaupt een risico? En hoe zijn deze zaken dan al opgelost? 

 

6. Overige punten vanuit de directie/het bestuur: De tevredenheid enquête 

komt er weer aan. De MR loopt door de vragen (voor ouders) heen en heeft een 

aantal vragen/aanvullingen. Wordt denominatie toegelicht of kan de vraag 

anders omschreven worden? 

Kan er een vraag worden toegevoegd over de gezonde school? Hiermee kan 

getoetst worden of het beleid gewaardeerd wordt. 

En de vraag toevoegen of de schoolapp gebruikt wordt en hoe deze ervaren 

wordt. 

De enquête zal als alles goed gaat in week 9 verstuurd worden. 

 

7. Vanuit de GMR: Er is een uitnodiging ontvangen om op 12 februari een 

openbare vergadering van de GMR bij te wonen. Namens de Regenboog zullen 

Eline en Kees deze bezoeken 

 

8. Vanuit de OR: De OR merkt op dat de ouderbijdrage dit jaar relatief goed 

betaald wordt t.o.v. de jaren hiervoor. 



 

9. Rondvraag & Sluiting agenda: Nicolette sluit om 20.41 de vergadering. 

Hierna werkt de MR nog verder aan de nieuwe opzet van de schoolgids 2020-

2021. Als leidraad wordt de opzet vanuit de website Vensters.nl gebruikt. 


