
        Verslag 

vergadering MR  

     Basisschool De Regenboog Hoofddorp 

 

 
 

Datum: dinsdag 18 september 2018 (1e 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), Antoine Peters (directie), Miranda Bos 

___________________________________________________________________________ 
 

Agenda: 

1. Opening – Om 20.00 uur opent Wouter de vergadering. 

 
2. Ingekomen stukken, berichten en mededelingen –  Er zijn mailtjes 

binnengekomen van de MedezeggenschapsAcademie die (basis)cursussen 

aanbied voor MR-leden. Op dit moment is er binnen deze MR geen behoefte aan 

een nieuwe cursus. Wouter zal dit deze organisatie laten weten. 

 

Actiepunt: Wouter informeert de MedezeggenschapsAcademie 
 

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

worden zo spoedig mogelijk op de website van school geplaatst. Na toestemming 

van Antoine zal Patrick de toegangscodes voor het CMS van de schoolwebsite 

opvragen bij Ali Middel. Tegelijkertijd met het plaatsen van de notulen zal Patrick 

de algemene pagina over de MR actualiseren 

 

Actiepunt: Patrick vraagt toegangscodes op en zal de notulen plaatsen en de MR 

pagina aanpassen. 

 
4. MR 2018-2019 taakverdeling– De huidige taakverdeling met Wouter als 

voorzitter en Patrick als secretaris blijft gehandhaafd. 

 
5. MR Jaarplan 2018-2019 – Het door Wouter ingediende jaarplan is akkoord. 

 
6. MR Jaarverslag 2017-2018 – Patrick zal voor de volgende vergadering het 

concept jaarverslag over de MR activiteiten gedurende het afgelopen schooljaar 

naar alle leden sturen. Op de volgende vergadering zal dit dan ter goedkeuring 

besproken worden. 

 

Actiepunt: Patrick maakt concept jaarverslag MR 2017-2018 

 
7. Schoolbegroting – In november zal er een start gemaakt worden met de 

begroting voor 2019. Toyah Vogels zal dit oppakken samen met het bestuur van 

Meer Primair. 

 



8. Terugkoppeling Tevredenheidspeiling – Zowel het personeel, de ouders en 

de MR hebben hier nog niets van gezien. Antoine gaat achter de samenvatting en 

het volledige rapport aan en dit digitaal delen met de MR. 
 

Actiepunt: Antoine stuurt materialen m.b.t. de tevredenheidspeiling door aan de 

MR 
 

9. Schoolgids –  Het concept van 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. Antoine zal het concept naar de MR sturen en na eventuele 

aanpassingen op de website van de school (laten) plaatsen. 

 

Actiepunt 1: Antoine stuurt concept naar MR 

Actiepunt 2: MR leden geven feedback naar Antoine 

 
10. Overige punten vanuit de directie/bestuur – Sportservice 

Haarlemmermeer zal de activiteiten gedurende de pauzes met 1 uur in de week 

uitbreiden gedurende dit schooljaar. Hierdoor kan de werkdruk voor het 

personeel verkleind worden en komt er tijd beschikbaar voor een goede pauze 

van het personeel. Dit zal vanaf 1 oktober dit jaar ingaan. 

- Per 1 oktober start er een onderwijsassistente voor 5 ochtenden in de week. Zij 

zal zich met name bezig gaan houden met het ondersteunen van de combi-

klassen. 

 
11. Vanuit de GMR incl. jaarverslag – Wouter heeft de stukken opgevraagd bij 

de GMR, maar tot nu toe zonder reactie. Wouter blijft er achteraan zitten. 
 

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

Oudervereniging op dit moment. 
 

13. Vergaderschema Schooljaar 2018/2019 – Het vergaderschema voor dit 

schooljaar is akkoord. De vergaderdata zullen ook op de website in de agenda 

vermeld worden. 
 

14. Rondvraag – Patrick vraagt wat de huidige status is rondom het AVG beleid 

van de school. Antoine geeft aan dat het beleid van Meer Primair gevolgd wordt 

en dat alle stukken hiervoor inmiddels beschikbaar zijn. Antoine zoekt de 

materialen op en stuurt ze door naar de MR. 

Op maandag 24 september zal er een brief naar alle ouders gestuurd worden 

over dit onderwerp met hierbij een formulier waarbij de ouders kunnen 

aangeven of er op de communicatiekanalen van de school (bijvoorbeeld website, 

schoolgids) beeldopnames van de kinderen gebruikt mogen worden. 

 

Actiepunt: Antoine stuurt alle materialen naar de MR 

 
15. Sluiting – Wouter sluit, na Miranda bedankt te hebben voor haar 

inspanningen de afgelopen jaren voor de MR en school, om 21.00 uur de 

vergadering. 


