
    Notulen vergadering MR  

     Basisschool De Regenboog Hoofddorp 

 

 

 

 

Datum: dinsdag 19 mei 2020 (5e vergadering schooljaar 2019-2020)  

Aanwezig: Eline Rasenberg (PG, voorzitter), Danigue Overes (PG), Kees 

Vleeming (OG, voorzitter), Patrick Vogelaar (OG, secretaris), Toyah Vogels 

(directie) 

Afwezig: - 

___________________________________________________________________________ 

Agenda: 

1. Opening: om 19.31 uur opent Eline de vergadering. Deze keer via Zoom. 

 

2. Ingekomen stukken, berichten en mededelingen: I.v.m. de Corona-

maatregelen is de vergadering van 24 maart niet doorgegaan. 

 

3. Notulen vorige vergadering: de laatste notulen waren van 14 januari. Deze 

zijn goedgekeurd en staan al op de website.  

 

4. Formatie: De formatie is in principe zo goed als rond. Het puzzelstuk zit hem 

met name nog in de invulling van de onderbouw. Maandag 22 mei wordt het 

definitieve besluit over de formatie genomen. In de eerste week van juni zullen 

alle scholen die onder Meer Primair vallen de formatie, inclusief de personele 

invulling, communiceren richting de ouders. 

 

5. Evaluatie heropening: In grote lijnen is dit heel soepel verlopen. Het is alleen 

wat onhandig dat sommige ouders na het afzetten van de kinderen blijven kletsen 

bij het hek, omdat nu niet iedereen makkelijk op minimaal 1,5 meter kan 

passeren. Ouders zal gevraagd worden om te kletsen (op gepaste afstand) op 

bijvoorbeeld het grasveld naast de school. 

 

6. Overige punten vanuit de directie/het bestuur: De uitslagen van de 

tevredenheidsenquêtes door ‘Scholen met Succes’ zijn binnen op hoofdlijnen. De 

resultaten zijn over het algemeen positief en boven het landelijke gemiddelde te 

noemen bij zowel de leerkrachten, ouder- als leerlingenpeiling. Op 20 mei is er 

een sessie met de directies van de scholen van Meer Primair om het rapport te 

bespreken en te kijken welke actiepunten hier (per school) uit zullen volgen. 

Er wordt gekeken of er een extra vergadering van de MR moet komen om deze 

punten te bespreken en hoe we de uitslagen met de ouders zullen 

communiceren. 

 

7. Vakantierooster 2020/2021: De vakantie data voor komend schooljaar zijn 

gedeeld met de ouders. De studiedagen zullen in een later stadium, en na 

instemming van de MR, via e-mail worden gecommuniceerd. 

 



8. Jaarplanning/Vergaderschema 2020/2021: Eline zal een voorstel maken 

voor de te plannen vergaderingen van volgend schooljaar. Deze worden dan op 

de volgende vergadering besproken en vastgelegd. 

 

Actiepunt Eline: Voorstel maken vergaderdata 

 

9. (her)Verkiezingen MR leden: Patrick zal volgend schooljaar vervangen 

moeten worden als lid van de MR. Na 6 jaar zit de maximale termijn er op. Er zal 

een wervingsprocedure worden opgestart. Men krijgt tot 1 juni de tijd om te 

reageren. Mochten er meer dan 1 persoon reageren dan zullen we verkiezingen 

worden gehouden. 

 

Actiepunt Patrick: Voorbeeld brief vorige verkiezingen sturen naar Eline. 

 

10. Onderwijstijd: Dit punt is per ongeluk op de agenda blijven staan. Maar 

kijkend naar o.a. de ouderenquête (zie agendapunt 6) worden de huidige 

onderwijstijden als positief ervaren. 

 

 

11. Vanuit de GMR: geen nieuws 

 

12. Vanuit de OR: geen nieuws 

 

13. Rondvraag & Sluiting agenda:  

- Kees vraagt of er, ondanks alle Corona-maatregelen, toch nog iets leuks gedaan 

kan worden rondom juffendag, maar ook als afscheid van dit schooljaar voor 

iedereen en groep 8. 

Toyah geeft aan dat hier nog over gesproken wordt. Het zal te allen tijde gaan 

binnen de kaders zoals geschetst door de overheid en Meer Primair. 

 

- Kees geeft aan dat hij de opmaak van de Vrijdaginfo niet zo bijzonder vindt en 

dat het wel iets mooier kan. 

Toyah is het hier wel mee eens. Het kost alleen best veel tijd, die er maar beperkt 

is, om dit aan te passen. Kees biedt aan mee te denken. 

 

- Toyah zal rond 16 juni de concept schoolgids sturen naar de MR. Met het 

verzoek dit concept door te lezen. Deze kan dan op de volgende vergadering 

worden besproken zodat er vanaf volgend schooljaar weer een goede schoolgids 

is. 

 

Eline sluit om 20.39 deze digitale vergadering. De volgende vergadering zal zijn 

op dinsdag 23 juni. 

 


