
    Notulen vergadering MR  

     Basisschool De Regenboog Hoofddorp 

 

 

 

 

Datum: dinsdag 25 juni 2019 (6e 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 19.39 uur opent Wouter de vergadering. 

 
2. Ingekomen stukken, berichten en mededelingen: geen 

 

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

 
4. Formatie: De formatie is definitief en naar alle betrokkenen gecommuniceerd. 

De in te leveren formatie plaats betekende helaas wel dat Loes de school moet 

verlaten. Iedereen vindt dit behoorlijk vervelend, maar is tegelijkertijd blij dat ze 

al een nieuwe uitdaging heeft gevonden als leerkracht voor groep 7 op de 

Klimop. 

Ook Dennis moet de school verlaten en hij heeft hoogstwaarschijnlijk ook al een 

plaats gevonden op een basisschool in Nieuw-Vennep. 

 
5. Evaluatie 2018-2019 MR: Het was, zeker in vergelijking met andere jaren de 

afgelopen tijd, een rustig jaar. Geen grote veranderingen als directeur, 

schooltijden etc.. 

Alleen het afscheid van Loes als MR-lid is een vervelend slot aan het einde van dit 

schooljaar.   

 
6. Schoolgids: - Het begin is gemaakt, maar er moet nog best wel wat aan 

gebeuren. Door tijdgebrek is besloten om het hoognodige aanpassen te passen 

en dan aan het begin van volgend schooljaar een compleet nieuwe versie te 

schrijven. Hierin komen de vlottere teksten en echt alleen het hoognodige, 

wettelijke verplichte aan informatie. En er komen dan nieuwe foto’s in te staan. 

Het streven is om tot een document van circa 16 pagina’s te komen. 

 

De OG van de MR moet nog wel instemmen met de nieuwe schoolgids, en het 

schoolplan en dat voor 1 augustus. Toyah stuurt de documenten digitaal naar 

iedereen met het verzoek er op te reageren zodat aanpassingen gemaakt kunnen 

worden daar waar nodig. Het schoolplan 2019-2023 zal komende week verstuurd 

worden en zal – indien de MR-akkoord gaat – getekend worden door de 

voorzitter van de MR. 

 

Actiepunt 1: Toyah stuurt documenten door naar de MR-leden. 

Actiepunt 2: MR-leden nemen informatie door en geven wijzigingen z.s.m. door. 



7. Punten vanuit de directie/bestuur: 

- De problemen met de beperkte toegang tot wifi in delen van het gebouw zijn 

nog niet opgelost, maar is een oplossing in zicht. Uit metingen is gebleken dat 

er minimaal 1 extra accespoint moet worden opgehangen. Dit accespoint is  

beschikbaar vanuit een overschot op een andere basisschool van Meer 

Primair.  

- Er zal voor de Tovercirkel-groepen die op school komen een apart virtueel 

netwerk worden aangemaakt zodat zij op hun eigen omgeving kunnen 

werken. Het netwerk zou -  in theorie - het gebruik van hun middelen en die 

van De Regenboog moeten kunnen ondersteunen qua capaciteit. 

- De digiborden zullen in de zomervakantie (waarschijnlijk de laatste week) 

worden verhangen naar de juiste lokalen. De Tovercirkel zullen in deze 

periode ook kun borden plaatsen.  

- Er gaat nog gekeken worden of het mogelijk is om 1 toiletgroep te reserveren 

voor De Tovercirkel. Ook naar de kapstokken zal gekeken worden. Zo kan er 

zo veel mogelijk gescheiden worden gehouden. 

- Er wordt een betegeld pad aangelegd via de tuin van De Regenboog naar de 

Tovercirkel. Dit om moddervoeten zo veel mogelijk te voorkomen. 

 
8. Vanuit de GMR: De communicatie vanuit de GMR blijft slecht. Op mailtjes die 

gestuurd worden vanuit de MR wordt ook niet gereageerd. Vraag was, is en blijft 

hoe dit in de toekomst wel goed georganiseerd kan worden. 

 
9. Vanuit de OR: Geen informatie 

 
10. MR De Regenboog 2020 vergaderschema: De eerste vergadering staat 

gepland voor 10 september om 19.30 uur. Toyah zal aan de hand van de 

schoolagenda een voorstel doen voor de overige vergaderingen volgend 

schooljaar. 

 

Actiepunt: Toyah maakt voorstel vergaderschema schooljaar 2019-2020. 
 

11. Voorzitter en Secretaris MR: Na een korte stemming is besloten dat 

Nicolette komend schooljaar de rol van voorzitter op zich zal nemen. Patrick blijft 

secretaris. Zowel Wouter als Loes nemen afscheid van de MR. Er is besloten de 

grootte van de MR terug te brengen naar 4 leden (2 personeelsleden, 2 ouders). 

Wat meer in verhouding staat tot de grote van de school.  

 
12. Rondvraag en sluiting: Geen vragen. Wel wordt Wouter bedankt voor zijn 

bewezen diensten als lid en als voorzitter van de MR. 

 

Wouter sluit om 20.48 de vergadering. 


