
        Notulen 

vergadering MR  

     Basisschool De Regenboog Hoofddorp 

 

 
 

Datum: dinsdag 21 mei 2019 (5e vergadering schooljaar 2018-2019)  

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

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

(directie) 
Afwezig: Loes Augustinus(PG) 

___________________________________________________________________________ 
 

Agenda: 

1. Opening: om 19.34 uur opent Wouter de vergadering. 

 
2. Ingekomen stukken, berichten en mededelingen: Vanuit Meer Primair is 

een ‘menukaart’ binnengekomen met hierop beschikbare cursussen voor de MR. 

Op dit moment is er geen cursus die aansluit bij de behoefte van de MR. Mocht dit 

later dit schooljaar nog veranderen kan wellicht nog aangesloten worden. 
 

3. Notulen vorige vergadering: goedgekeurd door de laatste MR-leden tijdens 

de vergadering. Patrick stuurt de notulen naar Niels met het verzoek om deze op 

de website van De Regenboog te plaatsen.  

 
4. Concept Formatie: De formatie blijkt inderdaad een lastige puzzel en meer 

informatie volgt zo snel als mogelijk. Uiteindelijk zullen alle ouders circa 3 a 4 

weken voor het einde van het schooljaar te horen krijgen welke docent voor 

welke groep komt te staan. Alle scholen van Meer Primair zullen dit in dezelfde 

week doen. 

 
5. Schoolbegroting terugkoppeling: Toyah heeft contact gezocht met de 

controller van Meer Primair met de openstaande vragen vanuit de MR. De 

negatieve subsidie heeft te maken met doorbelaste kosten voor het 

bestuursbureau. 

   

 
6. Jaarplanning/Vakantierooster: - De vakanties voor komend schooljaar zijn 

via de website gecommuniceerd. 

 
7. Punten vanuit de directie/bestuur: 

- Zoals in de vorige vergadering al besproken gaat de Bikube 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. 

 

In ieder geval komend schooljaar komen er twee groepen (beide bovenbouw) 

van de Tovercirkel in het gebouw van De Regenboog. Niet de meeste ideale 

oplossing, maar helaas was er geen geschikt alternatief. zijn. Op dit moment 



wordt er druk gewerkt om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen en er voor 

te zorgen dat de leerlingen van De Regenboog hier zo min mogelijk last van 

gaan ondervinden. In de week van 27 mei zal er een brief gestuurd worden 

vanuit De Regenboog en de Tovercirkel naar alle betrokken ouders, waarin 

een en ander wordt aangekondigd en toegelicht. 

Het is eerder gebeurt (ook andersom) dus het kan wel, maar zal veel 

coördinatie vergen van beide scholen. 

 

- De problemen met de WIFI op school zijn nog niet opgelost. Er is een 

tijdelijke oplossing gemaakt die werkt, maar van een IT-beheers oogpunt niet 

de meest handige. Zeker gezien bovenstaande punt zal dit voor het volgend 

schooljaar opgelost moeten worden (het is een van de vele bespreekpunten). 

Toyah is hiervoor in overleg met Meer Primair. 

 

- Als onderdeel van de nieuwe profilering van de school (die nog volop in 

ontwikkeling is) zal de Regenboog met een kleine stand/marktkraam op de 

Sportfair (gezonde school) op 16 juni en het zomerfeest van de wijk Overbos 

op 29 juni. 

 
8. Vanuit de GMR: Geen informatie anders dan al behandeld onder punt 2. 

 
10. Vanuit de OR: Geen informatie 

 

11. Rondvraag: - Geen vragen 

 
12. Sluiting: Wouter sluit om 21.00 de vergadering. 


