
        Notulen 

vergadering MR  

     Basisschool De Regenboog Hoofddorp 

 

 
 

Datum: dinsdag 26 maart 2019 (4e vergadering schooljaar 2018-2019)  

Aanwezig: Eline Rasenberg (PG), Nicolette Boers (PG) Wouter Edzes (OG, 

voorzitter), Kees Vleeming (OG), Loes Augustinus(PG), Patrick Vogelaar (OG, 

secretaris), Toyah Vogels (directie) 
Afwezig:  
___________________________________________________________________________ 
 

Agenda: 

1. Opening: om 19.31 uur opent Wouter de vergadering. 

 
2. Ingekomen stukken, berichten en mededelingen: Er is een GMR verslag 

toegevoegd ter informatie 
 

3. Notulen vorige vergadering: goedgekeurd en staan op de schoolwebsite. Nu 

de nieuwe website live is, zijn de notulen van voorgaande vergadering niet 

overgenomen en hierdoor niet te vinden op de website. Ook kan Patrick op dit 

moment niet meer zelf nieuwe notulen en/of andere MR-stukken op de website 

plaatsen. Gevraagd wordt aan Niels (IT-coördinator) te vragen hoe hier mee om 

te gaan en of er wellicht een account voor de MR kan worden aangemaakt voor 

alleen de MR pagina(‘s). 

 
4. Concept Formatie: Er is op dit moment nog te weinig informatie om te delen. 

Maar het zal sowieso een ingewikkelde puzzel worden. Komende week zijn de 

laatste gesprek tussen directie en bestuur hierover. En normaliter zou er dan 

begin april een akkoord moeten zijn op de formatie van komende schooljaar. Dit 

gaat dan alleen over het aantal formatie plekken en hiermee het aantal groepen, 

maar niet om de namen op welke plek. 

 

Actiepunt: Patrick vraagt het na bij Niels 

 
5. Schoolbegroting: Toyah neemt de MR mee door de begroting. Er zijn een 

aantal vragen waar ze nu geen antwoord op kan geven (bijv. over een negatieve 

subsidie (terugbetalen?) en wat overige personeelskosten precies inhouden). 

Toyah zal deze vragen neerleggen bij de controller van Meer Primair. 

 

Actiepunt: Toyah vraagt het na bij controller 

   

 
6. Jaarplanning/Vakantierooster: - Nog niets over bekend. Toyah vraagt de 

status na bij Meer Primair 

 

Actiepunt: Toyah vraagt concept vakantierooster op 

 



7. Punten vanuit de directie/bestuur: 

- De Bikube gaat komend schooljaar fuseren met de Tovercirkel. Leerlingen van 

Bikube kunnen mee verhuizen of kiezen voor een andere school. Voorlopig is 

er nog geen effect te zien op de inschrijvingen voor de Regenboog. 

 

Er kan wellicht ook een verzoek komen om ruimte die de Regenboog wellicht 

overheeft en de Tovercirkel tekort komt beschikbaar te stellen. Op dit 

moment is daar nog geen sprake van en het zou ook voor zowel de Regenboog 

en Tovercirkel de minst wenselijk optie zijn. Het is echter eerder gebeurt (ook 

andersom) dus het is nu nog even afwachten. Een en ander hangt erg af van de 

keuze van de ouders om wel of niet mee te verhuizen na de fusie. 

 

- De problemen met de WIFI op school zijn nog niet opgelost. De bal ligt weer 

bij Meer Primair. De offerte die was afgegeven door de Rolf Groep was echter 

veel te duur. Het kan naar het idee van de MR goedkoper worden opgelost. 

Kees biedt aan om hierover mee te denken met de school. 

 
8. Vanuit de GMR: Het positioneren van de GMR blijft een uitdaging. Met name 

de informatieverstrekking vanuit de GMR met de aangesloten scholen blijft 

problematisch. 

Er zal twee maal per jaar een overleg tussen de GMR en de voorzitters van de MR 

worden ingepland om elkaar beter te informeren. 

Ook moet er dan duidelijkheid komen wie waar voor verantwoordelijk is. Welke 

zaken vallen onder de GMR en welke onder de MR. 

 
10. Vanuit de OR: Geen informatie 

 

11. Rondvraag: - 

Patrick vraagt wat het beleid is m.b.t. sport(toernooien)? Wie is er 

verantwoordelijk OR of vakdocent? En hoe wordt informatie over de toernooien 

gedeeld met het team? Als voorbeeld het schoolvoetbaltoernooi van groep 4/5 

waar niemand vanuit school aanwezig was en waar na het toernooi ook niet 

gevraagd is hoe het is gegaan en hoe de kinderen het vonden. Vanuit de 

kinderen en ouders werd dit als teleurstellende ervaren. 

Toyah gaat dit oppakken. 

 

Nicolette vraagt wat de rol de MR zal zijn m.b.t. de werkgroep profilering van de 

school? 

Toyah geeft aan dat de MR hier in ieder geval over geïnformeerd zal worden. 

 
12. Sluiting: Wouter sluit om 20.52 de vergadering. 


