
Vergadering MR 24 mei 2022 
 
Aanwezig: 
Oudergeleding: Naomi Brom, Saima Mehmood, Sharifa Luqman, Ellen Jansen (notulen) 
Leerkrachten: Margo Kristo, Suzanne van Lier (voorzitter), Joke de Hoogh 
Directie: Rob Schimmel 
 
Agendapunten: 

• Welkom nieuwe leden 
• Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd 
• Directie mededelingen 
• Ouderhulp, hoe wordt het georganiseerd 
• Rondvraag 

 
Directie mededelingen: 
Formatie: 2022-2023. Begin juli 2022 is het duidelijk hoe de bezetting er het volgende 
schooljaar uit gaat zien. Het goede nieuws is dat er geen tekort is. Voor 2022-2023 zijn er 
voldoende leerkrachten en is er voldoende ondersteuning. 
- Per 13 mei gaat Rob Schimmel officieel met pensioen. Wel blijft hij langer en is hij tot 1 
augustus 2022 directeur. Vanaf 1 augustus 2022 vormt hij een duo-directie met Josien 
Branbergen (nu adjunct-directeur). Samen zijn ze dan directeur tot 1 aug 2023. Vanaf 1 
augustus 2023 is Josien Branbergen directeur van de Regenboog. 
 
Evaluatie Jaarplan: In juni gaat het team op de studiedag het jaarplan en NPO evalueren. Op 
basis daarvan wordt het jaarplan voor het nieuwe schooljaar geschreven. Het nieuwe plan is 
half juli klaar.  
 
Ouderbijdrage: De algehele kosten stijgen. Zou de ouderbijdrage daarom omhoog moeten 
om de kosten te dekken? Of is het een optie om minder activiteiten aan te bieden? De 
ouderbijdrage is nu €65,- per kind en wordt gebruikt voor schoolreisjes, Sinterklaas, kerst, 
Artis, museum, krakeling ed. De leden van de MR zien liever geen stijging van de 
ouderbijdrage. Wel hechten ze veel waarde aan het aanbod van kunst, cultuur en muziek.  
 
Tijdens de MR-vergadering is besproken dat de ouderbijdrage niet genoeg is voor alle 
activiteiten die de school voor de kinderen organiseert. Wellicht is het een optie om de 
ouderbijdrage niet te verhogen, maar voor bijzondere activiteiten (zoals kamp) een extra 
bijdrage te vragen. De kosten voor de ouders kunnen dan over het gehele jaar worden 
gespreid, i.p.v. 1x per jaar een hogere ouderbijdrage te vragen. 
 
Eindtoets: De adviezen van de Regenboog zijn altijd hoger dan de eindtoetsresultaten. Ook 
dit jaar. Dit heeft geen gevolgen voor het advies dat de kinderen krijgen (tenzij het resultaat 
van de eindtoets hoger is). Belangrijk gegeven is dat de kinderen het over het algemeen 
goed doen in het voortgezet onderwijs, op basis van het advies dat ze vanuit de Regenboog 
hebben gekregen. 
 
Eindfeest: Het eindfeest staat gepland op 14 juli 2022. Ideeën voor een leuke afsluiting van 
het schooljaar zijn altijd welkom.  



 
Schoolgids: Het was het voornemen om dit schooljaar de schoolgids op de site ‘Scholen op 
de kaart’ te plaatsen. Het staat er al deels op maar er moeten nog stukken tekst worden 
toegevoegd. Deze actie wordt verschoven naar het nieuwe schooljaar. 
 
Ouderhulp: Er zijn geen vaste regels m.b.t ouderhulp. Het team probeert dit zo goed 
mogelijk te regelen. Over het algemeen worden ouders hiervoor uitgenodigd. Schooltuinen 
en de Sportdagen hebben altijd ondersteuning van ouders nodig. De MR heeft aangegeven 
dat zij de communicatie/helderheid omtrent het benaderen van ouders (begeleiding 
uitjes/kamp) anders zouden willen. In de Nieuwsbrief komt aan het begin van het nieuwe 
schooljaar informatie over ouderhulp. 
 
Schoolkamp middenbouw: MR heeft voorgesteld dat het een goed idee om vanaf volgend 
schooljaar een ouderbijeenkomst te organiseren.   
 
Rondvraag: Avond4Daagse stond wel op de agenda, maar er was te weinig tijd om de 
Avond4Daagse dit jaar te organiseren. Ouderraad: het is belangrijk dat deze er is. De 
verwachting is dat de Ouderraad in het schooljaar 2022-2023 weer volledig wordt opgestart. 
 
Volgende vergadering: wordt nog ingepland. 
 
 
 
 
 


