
    Notulen vergadering MR  

     Basisschool De Regenboog Hoofddorp 

 

 

 

 

Datum: dinsdag 17 september 2019 (1e 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 19.30 uur opent Nicolette de vergadering. 

 

2. Ingekomen stukken, berichten en mededelingen: geen 

 

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

 

4. MR 2019-2020 taakverdeling: Taakverdeling blijft zoals eind vorig schooljaar 

afgesproken. Nicolette is voorzitter, Patrick blijft secretaris en de MR bestaat nu 

uit vier leden. 

 

5. MR Jaarplan: Het jaarplan wordt op een paar punten herzien. Onderwijstijden 

zullen niet meer centraal staan. Speerpunt wordt het ontwikkelen van een mooie, 

inhoudelijk juiste en dunnere schoolgids. (zie ook punt 9).   

 

6. MR Jaarverslag: Patrick is hier nog niet aan toegekomen, maar zal dit nu zo 

spoedig mogelijk oppakken en een concept insturen. 

 

7. Schoolbegroting: Op dit moment nog geen nieuws. De budgetgesprekken met 

het stichtingsbestuur zullen in oktober beginnen. 

 

8. Terugkoppeling Tevredenheidspeiling/onderwijstijden: Onderwijstijden 

zullen normaal gesproken niet meer op de agenda terugkeren. 

Komend voorjaar zal er een nieuwe Tevredenheidspeiling onder personeel, 

ouders en leerlingen gehouden worden. De MR gaat proberen vooraf inzage in 

de vragen te krijgen zodat er dit keer en indien nodig, vragen specifiek voor De 

Regenboog toegevoegd kunnen worden. 

 

9. Schoolgids: Per vergadering zal de MR een deel van een nieuw te ontwikkelen 

schoolgids oppakken. Streven is om hem kleiner te houden, maar om uiteraard 

wel aan de wettelijke eisen te voldoen. Nu is het een te lange gids met te veel 

informatie. 

Voor de huidige schoolgids worden alleen de hoogstnoodzakelijke aanpassingen 

gedaan. De vraag aan alle MR leden om mochten ze nog fouten zien in de tekst 

om die aan Toyah door te geven. 

 

10. Overige punten vanuit directie/bestuur: geen 

 



11. Vanuit GMR incl. Jaarverslag: Het blijft weer heel erg stil vanuit de GMR. 

Nicolette zal de contactpersoon bij Meer Primair vragen hoe de MR op de hoogte 

kan worden gehouden van de ontwikkelingen die binnen de GMR plaatsvinden 

en wie onze (vaste) contactpersoon binnen de GMR is. 

 

12. Vanuit de OR incl. Jaarverslag: Geen nieuws. De eerste vergadering is ook 

uitgesteld omdat Marlenne, die vanuit de school de OR ondersteund, ziek was. 

 

13. Vergaderschema Schooljaar 2019-2020: De geplande vergadering op 26 

november wordt verplaatst naar 3 december. 

 

14. Rondvraag: - Kees vraagt zich af of de school niet te veel studiedagen heeft, 

mede kijkend naar andere scholen en geeft aan dat de dagen vorige schooljaar 

gecommuniceerd waren zonder inspraak van de MR vooraf. 

 

Toyah antwoordt dat het aantal studiedag klopt en dat voldaan wordt aan de 

wettelijke regelingen die hiervoor gelden. Het zijn er meer dan vorig jaar, maar 

niet abnormaal. Er zijn meer scholen met zoveel studiedagen. 

Ook past alles in de urenstaat waarin bijgehouden wordt of de leerlingen tijdens 

hun jaren op school genoeg lesuren gehad hebben. Mede nog als gevolg van het 

wijzigen van de schooltijden twee jaar terug heeft de onderbouw nu nog meer 

vrije uren dan de bovenbouw, maar dit verschil is over een aantal jaar 

weggewerkt. 

Toyah geeft aan de opbouw van de berekeningen m.b.t. de schooluren met de 

MR te delen. 

 

Actiepunt Toyah: Berekening schooluren delen met MR 

 

- Patrick geeft aan dat het hem opvalt dat in een aantal apps/websites die via Zulu 

Connect beschikbaar worden gesteld reclame wordt getoond. Geen ‘kind 

onvriendelijke’ maar toch. Is dat wenselijk? 

 

Toyah geeft aan dit niet te weten en zal dit met Niels bespreken. 

 

12. Sluiting: Nicolette sluit om 20.12 de vergadering. 


