
    Notulen vergadering MR  

     Basisschool De Regenboog Hoofddorp 

 

 

 

 

Datum: dinsdag 3 december 2019 (2e 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 19.32 uur opent Nicolette de vergadering. 

 

2. Ingekomen stukken, berichten en mededelingen: Omdat het tekort aan 

leerkrachten blijft bestaan is er door Meer Primair een noodplan doorgestuurd 

met hierin de te volgen stappen bij uitval van leerkrachten bijvoorbeeld bij 

ziekte. Aan de Regenboog de vraag om op basis hiervan een plan specifiek voor 

de school te ontwikkelen. De MR vindt dat dit een goed initiatief is omdat er 

hierdoor vastligt wat er i.g.v. nood moet gebeuren bij verschillende scenario’s en 

in welke volgorde dit dan moet plaatsvinden. Er moet bijvoorbeeld gedacht 

worden aan een verdeelsleutel hoe leerkrachten en groepen verdeeld gaan 

worden om zo veel mogelijk de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven 

waarborgen. Dit plan hoeft niet gepubliceerd te worden en zal ook niet in alle 

scenario’s kunnen voorzien, maar het is goed om klaar te hebben liggen.  

 

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

 

4. MR Jaarplan: Er is een kleine aanpassing gemaakt door RIE (Risico 

Inventarisatie & Evaluatie) toe te voegen aan de agenda voor januari. 

 

5. Schoolbegroting: Zal in de vergadering op 14 januari worden besproken.   

 

6. Jaarplan De Regenboog 2019-2020 n.a.v. het schoolplan: Vanuit het 

schoolplan is een jaarplan gemaakt door het team. De MR vraagt of het punt ICT 

net als de overige punten meer uitgewerkt kan worden. Dit door bijv. de ICT-

leerlijn meer uit te werken in dit plan. Het is nu heel summier zeker in 

vergelijking met de overige punten in het plan. 

 

7. Overige punten vanuit de directie/het bestuur: 

- De extra groep1-2 zal starten op 24 februari 2020 starten. De formatie is echter 

nog een puzzel. 3,5 dag is nu ingevuld, naar de invulling van de overige 1,5 dag 

wordt nog gezocht. Een vacature plaatsen is op dit moment nog niet nodig. 

In januari zal er meer bekend worden over de verdeling van de groepen. 

 

- Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de leegstand in het gebouw 

(zeker als de Tovercirkel weg is) in te vullen. Onderzocht wordt of 

peuterspeelzaal De Zandloper de lege ruimte in zou kunnen vullen. 

 



8. Studiedagen/schooluren 2019-2020: Op dit moment is er geen enkele marge 

voor de schooluren. Met name waar het gaat om gebroken schoolweken. Met de 

geplande stakingsdagen in januari die er (minimaal) in het vooruitzicht zal er 

kritisch gekeken en gemonitord moeten worden om te voorkomen dat niet aan de 

wettelijke minimale eisen voldaan gaat worden. 

Vraag vanuit de MR is om komend jaar eerder met het planningsproces voor 

vakanties en studiedagen te starten om dit soort problemen, samen met de MR, 

vroegtijdig te kunnen signaleren en hierna goed te monitoren. 

 

9. Vanuit de GMR: Buiten het noodplan (zie agendapunt 2) geen nieuws 

 

10. Vanuit de OR: geen nieuws 

 

11. Rondvraag & Sluiting agenda:  

- Nicolette vraagt of de MR na wil denken wie haar rol als voorzitter van de MR 

wil overnemen tijdens haar zwangerschapsverlof vanaf maart? 

Dit zal op de volgende vergadering op 14 januari worden opgepakt. 

 

- Kees vraagt in het verlengde hiervan wie de plaats van Nicolette in de MR 

vanuit het team over zal nemen voor de periode maart- augustus? 

Eline pakt dit met het team op en hoopt hier 14 januari antwoord op te kunnen 

geven. 

 

- Nicolette sluit om 21.10 de vergadering. 

Hierna werkt de MR nog mee aan opzet nieuwe schoolgids 2020-2021 met als 

leidraad de opzet vanuit de website Vensters.nl. 


