
        Verslag 

vergadering MR  

     Basisschool De Regenboog Hoofddorp 

 

 
 

Datum: dinsdag 27 november 2018 (2e vergadering schooljaar 2018-2019)  

Aanwezig: Loes Augustinus(PG), Eline Rasenberg (PG), Nicolette Boers (PG) 

Wouter Edzes (OG, voorzitter), Patrick Vogelaar (OG, secretaris) Kees Vleeming 

(OG), Toyah Vogels (directie) 

___________________________________________________________________________ 
 

Agenda: 

1. Opening – Om 20.06 uur opent Wouter de vergadering. 

 
2. Ingekomen stukken, berichten en mededelingen –   

 

3. Notulen vorige vergadering – de notulen waren reeds goedgekeurd en staan 

op de website van school 

 
4. Wijziging MR Jaarplan 2018-2019 - In verband met andere geplande 

schoolactiviteiten (rapportgesprekken en avondvierdaagse) worden de geplande 

vergaderingen op 19 maart en 18 juni verplaatst naar respectievelijk 26 maart en 

25 juni. 

 
5. MR Jaarverslag 2017-2018 – Met een kleine aanpassing is het jaarverslag van 

de MR over het afgelopen schooljaar goedgekeurd en zal door Patrick op de 

website geplaatst worden 

 

Actiepunt: Patrick plaatst jaarverslag op website Regenboog 

 
6. Schoolbegroting – Zoals het er nu naar uitziet zal er een klein tekort op de 

schoolbegroting zijn voor komend kalenderjaar. Dit zal door Meer Primair 

worden aangevuld. 

 
7. Terugkoppeling Tevredenheidspeiling/onderwijstijden – De 

tevredenheidspeiling zal op 12 december binnen het team besproken worden. 

Eventuele actiepunten die hieruit naar voren komen (ook in het kader van het 

nieuw te maken schoolplan (zie agendapunt 9) zullen door het team worden 

opgepakt. 

De response op de peiling was dit jaar wel relatief laag. Een echte oorzaak 

hiervoor is nog niet aan te wijzen. 

De nieuwe onderwijstijden, zo blijkt uit de enquête, worden door de ouders als 

positief ervaren. Wel blijft het lastig met het gekozen model om de pauzes voor 

het personeel op te vangen. Het gaat nu goed, maar bij veel uitval door ziekte 

kunnen er problemen ontstaan. 
 

8. Schoolgids –  De schoolgids is inmiddels klaar. Dit keer i.v.m. de AVG –

wetgeving nog zonder foto’s. Foto’s kunnen in een later stadium nog worden 



toegevoegd. Dit zal later dit jaar ook zeker gebeuren. Dan worden er nieuwe 

foto’s voor de website gebruikt en deze kunnen dan ook in de schoolgids komen. 

Kees heeft aangeboden hierbij te helpen. 

 
9. Overige punten vanuit de directie/bestuur – In mei 2019 zal het nieuwe 

schoolplan voor de komende vier jaren klaar zijn. De eerste lijnen worden 

hiervoor medio december gemaakt. 

- De profilering van de school krijgt de komende tijd extra aandacht. Dit om zo de 

school nog duidelijker en beter op de kaart te zetten en hierdoor extra aanwas 

van nieuwe leerlingen te krijgen. 

- Vanuit de directie wordt er nagedacht hoe er omgegaan moet worden met het 

publiceren van de cijfers van de kinderen op Parnasys. Aan de ene kant geeft het 

op een transparante manier inzicht in de prestaties van de kinderen. Maar aan de 

andere kant zorgt het ook voor stress bij zowel kinderen als ouders en geeft 

hiermee extra druk op het team. Vragen dit bijvoorbeeld gesteld worden zijn: “ 

waarom staat het cijfer van de toets van gisteren nog niet op Parnasys?”, “ 

waarom is het cijfer zo laag?”. De context bij het ‘droge’ cijfer ontbreekt. Vraag is 

nu wat is er beter voor het kind, ouders en het team. Laten zoals het nu is en 

wellicht extra uitleggen hoe de cijfers gelezen moeten worden of de cijfers pas 

op het rapport terug laten komen? Wordt vervolgd in een latere vergadering van 

de MR. 

 
10. Vanuit de GMR incl. jaarverslag – De GMR wordt uitgebreid met vier leden 

(2 x personeelsgeleding en 2 x oudergeleding). 

- Het GMR jaarverslag is opgevraagd, maar nog niet ontvangen. 
 

11 Vanuit de Oudervereniging incl. jaarverslag– Geen informatie vanuit de 

Oudervereniging op dit moment. 
 

12. Rondvraag – Kees vraagt hoe het staat met het verbeteren van de wifi-

ontvangst in de school. 

Toyah geeft aan de een offerte is opgevraagd en ontvangen, maar dat de kosten 

vrij hoog zijn en er nog gekeken moet worden of de school of Meer Primair de 

kosten gaan dragen. 

 
13. Sluiting – Wouter sluit om 21.14 uur de vergadering. 


