
        Notulen 

vergadering MR  

     Basisschool De Regenboog Hoofddorp 

 

 
 

Datum: dinsdag 15 januari 2019 (3e vergadering schooljaar 2018-2019)  

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

voorzitter), Kees Vleeming (OG), Toyah Vogels (directie) 
Afwezig: Loes Augustinus(PG), Patrick Vogelaar (OG, secretaris) 

___________________________________________________________________________ 
 

Agenda: 

1. Opening: om 19.40 uur opent Wouter de vergadering. 

 
2. Ingekomen stukken, berichten en mededelingen: Patrick en Loes zijn 

afwezig. Omdat Patrick afwezig is, notuleert Nicolette deze avond.  
 

3. Notulen vorige vergadering: goedgekeurd en staat op de schoolwebsite. 

 
4. Voorbereiding verkiezing MR Regenboog: op advies van Toyah gaan we 

volgend jaar naar een MR met vier leden. De reden hiervoor is de schoolgrootte. 

We kunnen het ook met minder teamleden af. De leden die aanwezig zijn, 

stemmen hiermee in. Dat betekent dat er geen verkiezing komt.  

 
5. Schoolbegroting: de algemene begroting van Stichting Meer Primair is 

goedgekeurd. Binnenkort krijgt Toyah de schoolbegroting en gaat daar met Paul 

van der Veen, de controller van Meer Primair, over in gesprek. De volgende MR 

vergadering wordt dit wederom een agendapunt.  

 

-Naar aanleiding van dit agendapunt komt het volgende ter tafel: hoe staat het 

met de Wifi binnen de school? Er is namelijk een beperkt bereik. Voor extra 

ontvangers, moet de school een aanzienlijk hoog bedrag neerleggen. Dit is niet 

te dragen voor de school. Het idee is dat Meer Primair een deel van de kosten op 

zich neemt. Toyah is hier nog met Paul van der Veen over in onderhandeling.  

 

-We weten wel dat de verwarmingskosten enorm hoog zijn. De verwarmingen 

branden vaak ook in de weekenden en vakanties. Toyah gaat hier achter aan.   

 
6. Onderwijstijden: - 

 
7. Punten vanuit de directie/bestuur: 

De schoolwebsite komt binnenkort online. In ieder geval voor de 

voorjaarsvakantie. De feedback van de ouders, die bij de koffieochtend aanwezig 

waren, worden meegenomen.  

 

-Dit jaar wordt er een nieuw schoolplan geschreven. Op woensdag 27 februari 

gaat het schoolteam hier een start mee maken. De MR wordt hier later in 

meegenomen.  



- Wouter vraagt aan Toyah of zij nog verder met het team in overleg is geweest 

over het afsluiten van Parnassys. Toyah heeft inderdaad verder gesproken met 

het team en enkele ouders van de school. Het team is voor het afsluiten van 

Parnassys om de volgende redenen: alleen een cijfer niks zegt over de 

ontwikkeling van een kind en ouders hebben de context er niet bij gekregen. 

Ouders zijn natuurlijk altijd van harte welkom om het werk van kinderen in te 

zien, de leerkracht kan hier dan een uitleg bij geven. De MR leden die deze 

vergadering aanwezig zijn, vinden dit een goed plan. Toyah gaat hier mee verder 

en zal nog wat andere ouders vragen hoe zij hier tegen over staan, om 

uiteindelijk een goed besluit te kunnen nemen.  

 
8. Vanuit de GMR: zijn dit schooljaar gestart met een bijna volledig nieuw 

samengestelde GMR. Ze zijn nog wel op zoek naar twee nieuwe ouderleden, 

zodat ze een evenwichtige samenstelling krijgen. Er is een tekst aangeleverd met 

daarin een oproep voor ouders. Deze zet Toyah in de eerst volgende 

vrijdaginformatie.  

 
10. Vanuit de OR: de OR wil ouders vragen om te helpen met klussen in en 

rondom de school. Er komt binnenkort een oproep in de vrijdaginformatie.  
 

11. Rondvraag: - 

 
12. Sluiting: Wouter sluit om 20.40 de vergadering. 


