
    Notulen vergadering MR  

     Basisschool De Regenboog Hoofddorp 

 

 

 

 

Datum: dinsdag 23 juni 2020 (6e vergadering schooljaar 2019-2020)  

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

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

(directie), Joost Brusse (ouder) 

Afwezig: - 

___________________________________________________________________________ 

Agenda: 

1. Opening: om 19.34 uur opent Eline de vergadering. Ze heet Joost welkom die 

deze vergadering bijwoont en volgend jaar de plaats van Patrick in de MR over 

zal nemen. Joost stelt zich kort voor. 

 

2. Ingekomen stukken, berichten en mededelingen: 1 Ingekomen stuk; 

Scholing MR via Meer Primair.  Begin 2021 zal er vanuit Meer Primair weer een 

cursus voor MR-leden gegeven worden. Vanuit de MR zullen Kees en Joost aan 

deze cursus deelnemen. 

 

Actiepunt: Kees meldt Joost en zichzelf aan voor. 

 

3. Notulen vorige vergadering: De notulen van de laatste vergadering zijn 

goedgekeurd en staan al op de website. Er stonden drie actiepunten in 

- MR verkiezingen; dit punt is afgehandeld 

- Vergaderschema; dit wordt in punt 12 van de agenda behandeld 

- Schoolgids; dit wordt in punt 7 van de agenda behandeld 

 

4. Evaluatie heropening volledige school: Is prima gegaan al was het weer 

even wennen. Het brengen en ophalen van de kinderen verloopt goed. Plan is om 

dit volgend schooljaar weer op de oude manier te doen; iedereen via het 

schoolplein naar binnen. Het wordt ook als prettig ervaren dat alle boeken en 

(werk)schriften nu niet meer steeds moeten worden verplaatst van school naar 

huis en andersom. 

 

5. Formatie volgend schooljaar: Er is op de formatie weinig commentaren 

gekomen. Alleen vanuit de ouders van de huidige groep 7 is een paar keer het 

verzoek gekomen om een losse groep 8 te formeren. Dit is, onder meer door de 

omvang van de school, helaas niet mogelijk om te realiseren. 

 

6. Evaluatie 2019-2020 MR: Het was op zich een rustig jaar voor de MR. Zeker in 

het begin van het schooljaar. Daar kwam in maart verandering in als gevolg van 

de maatregelen rondom het Corona-virus. Eén vergadering kwam te vervallen, er 

werd een extra vergadering ingelast om de inhoud van de brief richting de 

ouders met de gedeeltelijke terugkeer naar school te bespreken en één 

vergadering werd online gehouden.  



Het werken met vier leden werkte erg prettig. Meer is, gezien de omvang van de 

school, ook niet nodig. 

Geopperd wordt om volgend schooljaar weer te kijken of het Ouderpanel weer terug 

kan komen. Mogelijk onderwerp zouden de uitkomsten van de tevredenheidspeiling 

kunnen zijn en de actiepunten die hieruit voortgekomen zijn. 

 

Actiepunt: Patrick stuurt informatie over vorige ouderpanel naar MR. 

 

7. Schoolgids 2020-2021 Het stuk wat er nu ligt moet echt als concept gezien 

worden. Aan iedereen wordt gevraagd om uiterlijk 3 juli feedback te geven dmv 

het maken van notitie in de PDF-file. Eerst indruk is dat de opmaak nog niet 

geweldig is. Dit kan wellicht liggen aan het feit dat het document nog niet 

definitief gemaakt is in Vensters. Ook zou het fijn zijn als er iets meer 

beeldmateriaal in zou komen. 

 

Voor een volgende schoolgids zal er waarschijnlijk gekozen worden om ieder lid 

van de MR een deel van de schoolgids toe te wijzen om deze te redigeren waar 

nodig. 

 

Actiepunt allen: concept doorlezen en uiterlijk 3 juli commentaar sturen naar 

Toyah. 

 

8. Vakantieplanning/studiedagen 2020/2021: Er was wat verwarring over het 

aantal uren onderwijstijd, maar uiteindelijk werd dit opgelost. De huidige 

planning is kloppend en verantwoord. Al moet wel aangetekend worden dat het 

aantal gebroken lesweken aan het maximaal aantal toegestane weken zit. Hier 

mag dus komend schooljaar geen gebroken week meer bijkomen. 

 

9. Punten vanuit directie/bestuur: 

- Het aantal rondleidingen en inschrijvingen neemt gelukkig weer toe. Door de 

Corona-crisis lag dit even helemaal stil, maar nu komt het weer op gang. Hopelijk 

kan door nieuwe inschrijvingen de kwetsbare groep 3 aangevuld worden. En 

wellicht ontstaat er weer ruimte om groep 1/2 weer te splitsen (dit betekent wel 

dat er nog 6 leerlingen bij moeten komen komend schooljaar) 

 

- Komend schooljaar zal een professionele cameraploeg opnames komen t.b.v. 

promotie van de school. Wanneer de opnames plaats gaan vinden is nog niet 

bekend. Zodra hier meer duidelijk over is, zal dit worden gecommuniceerd naar 

de ouders. 

 

- De CITO toetsen die dit jaar niet door konden gaan zullen komend schooljaar in 

september ingehaald worden. Zo wordt ook een onderbreking in het 

leerlingvolgsysteem voorkomen. 

 

 

 

 



10. Vanuit de GMR: Het blijft lastig communiceren met de GMR. Er komt 

nauwelijks proactief informatie vanuit de GMR bij de MR terecht (met 

uitzondering van de GMR-verkiezingen). Ook de notulen worden niet 

doorgestuurd en zijn daarnaast ook niet te vinden op de website van Meer 

Primair. 

 

 

11. Vanuit de OR: In de OR vinden komend jaar enkele bestuurswisselingen 

plaats. En de vraag wordt gesteld of er een wijziging in de vrijwillige 

ouderbijdrage gaat plaatsvinden. Dit moet dan langs de oudergeleding van de 

MR voor instemming. En omdat dit in de schoolgids moet worden meegenomen 

zou dit dan op korte termijn naar de MR gestuurd moeten worden. 

 

12. MR De Regenboog 2020-2021: Eline heeft in het jaarplan de voorgestelde 

vergaderdata vermeld. Omdat nog niet iedereen inzicht heeft in de agenda van 

komend schooljaar wordt besloten om de eerste vergadering als voorgesteld op 

15 september te laten plaatsvinden. Dan kunnen ook de overige vergaderdata 

van het schooljaar worden vastgezet. Die eerste vergadering zullen ook de taken 

worden verdeeld. 

 

13. Rondvraag & Sluiting agenda:  

- Kees geeft aan dat het gebruik van de nieuwe Parro-app vanuit de leerkrachten 

erg wisselt. Is het een idee elke groep minimaal 1 keer in de week iets te laten 

plaatsen om zo de app levendig te houden en de ouders te informeren over 

dingen die zich in de groepen afspelen. 

Toyah geeft aan dat hier naar gekeken wordt, maar dat er begin volgend 

schooljaar eerst een training over de app zal worden gegeven. Dit is nu nog niet 

gebeurd omdat het wisselen van schoolapp vrij plotseling moest gebeuren. 

 

Eline sluit om 20.50 deze vergadering. De volgende vergadering zal zijn op 

dinsdag 15 september. Iedereen een fijne vakantie! 


