Notulen MR : 15 april 2013
Locatie:
Tijd:
Deelnemers:

Afwezig:
Gast:

2012/2013-5

Wevelaan
19.30 uur - 21.30 uur
Addy
Ilse
Roland
Saskia
Daniëlle
Corien
Addy
Tineke
Wijbrand (vanaf 20.30 uur)
Ilhame
Sjors ( Penningmeester Ouderraad)

1. Opening en vaststelling agenda
We besluiten te starten bij agendapunt 6.
2. Notulen en actielijst 14 maart 2013
De notulen worden na enkele tekstuele wijzigingen goedgekeurd.
Van de actielijst blijven de punten rond het overleg MR/OR en het overleg met de
verkeersouder over de verkeerssituatie op de Wevelaan staan. De rest is gedaan.
3. Ingekomen stukken – mededelingen
- Mail Wijbrand informatie concept formatieplan t.b.v. Nieuwsbrief april
-

Nieuwsbrief april

-

Mail bezorgde ouders groep 2 Regentesselaan

4. Vaststellen hoogte ouderbijdrage 13-14
De penningmeester van de OR geeft uitleg bij de begroting van de OR voor het lopende
schooljaar en de bestedingen tot nu toe.
We bespreken of we een verhoging van de ouderbijdrage wenselijk vinden.
De MR stemt in met gelijkblijvende hoogte van de ouderbijdrage voor het volgend
schooljaar.

5. Bespreekpunten GMR
Addy doet verslag.
De PCOU wil financieel onafhankelijk worden. Vandaar dat er gestreefd wordt naar scholen
met minimaal 220 leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte wordt 27 leerlingen. Alle
werknemers die 65 jaar worden moeten “eruit”. Het Bureau Christelijk Onderwijs bezuinigt
ook. Het hoog langdurig ziekteverzuim wordt goed onder de loep genomen. Hierbij wordt
vooral gekeken naar ziekteverzuim i.v.m. arbeidsconflicten en ziekteverzuim i.v.m. het slecht

functioneren van medewerkers. Naast bezuinigingen wil de PCOU de focus blijven leggen op
beter onderwijs.
De GMR zal in de toekomst groter moeten worden. MR-afgevaardigden zullen, vaker dan nu
het geval is, worden uitgenodigd om mee te praten op de GMR-vergaderingen.
6. Concept formatieplan 2013/2014 / Financiën
Aan dit agendapunt hebben we de meeste tijd besteed.
N.a.v. de uitgebreide informatie in de nieuwsbrief van april over de bezuinigingen en het
voornemen om volgend jaar op de Regentesselaan met een grote groep drie van 36 – 38
leerlingen te gaan werken ontstond veel commotie. De ouders van groep 2 leerlingen
hebben in een brief aan de directie gevraagd om een andere oplossing te zoeken voor de
gepresenteerde optie in het concept formatieplan,waarbij het grote aantal leerlingen voor
groep 3 in één groep gehuisvest zou worden en waarbij deze grote groep dan de hele week
ondersteuning zou krijgen.
Met deze vraag is de directie naar het College van Bestuur van de PCOU geweest.
De uitslag van dat gesprek heeft niet het resultaat opgebracht waarop was
ingezet; een volledige extra bekostiging van een formatieplaats voor 0,95 FTE
(ongeveer 50.000,- bruto). De reden hiervoor is dat het Bestuur geen uitzondering
kan maken voor De Regenboog. Binnen de scholen van ons Bestuur zijn er nog zes of
zeven scholen die met dezelfde problematiek kampen, m.n. bij het aantal leerlingen
voor groep 3. Onder de noemer “Gelijke monniken gelijke kappen” is een extra
investering voor deze scholen van minimaal 300.000,- niet te doen.
Vanuit dit gegeven is de directie gaan werken aan een acceptabele andere oplossing.
Deze oplossing is ook tijdens een extra ouderavond op 11 april aan de ouders
gepresenteerd.
De grote groep 3 zal voor het hele jaar 13-14 de hele week gesplitst worden in
2 groepen; Groep 3A krijgt van maandag t/m woensdag les van een ervaren
groepsleerkracht. en op donderdag en vrijdagmorgen les van onze ervaren
leraarondersteuner. De andere groep; groep 3B krijgt van maandag t/m woensdag les van
een startbekwame leraar in opleiding die tevens afgestudeerd orthopedagoog is en
op donderdag en vrijdagmorgen les van een ervaren leerkracht. De inzet van een
startbekwame leraar in opleiding in deze groep is overlegd met ons schoolbestuur en
met de teamleiders deeltijd van de Marnixacademie. Beiden gaan volledig akkoord
met deze inzet. Vanuit het Bestuur zal er een leer- werkovereenkomst worden
opgesteld voor maximaal één jaar. De inzet van een startbekwame leraar in opleiding
is verantwoord omdat De Regenboog een gecertificeerde opleidingsschool is.
De begeleiding van de leraren in opleiding is daardoor goed geregeld.
Ook de inzet van een leraarondersteuner is verantwoord. De leraarondersteuner heeft
vele jaren op vrijdag groep 3 Regentesselaan lesgegeven, op donderdag groep 3/4 op de
locatie Wevelaan en dit jaar bijvoorbeeld groep 6 op de vrijdagmiddag als de
leerkracht Frans geeft aan groep 7.
Tijdens deze avond zijn er vele vragen gesteld over deze constructie en hoe het een en
ander uiteindelijk vorm krijgt. Ouders van groep 2 zullen in de maand mei de
gelegenheid krijgen om een voorkeur voor een vriendje of vriendinnetje op te geven.

De school beslist over de uiteindelijke indeling en baseert zich dan ook op een
verstandige verdeling van de leerlingen op basis van grootte van de lokalen, jongens
en meisjes verdeling en een verdeling van de aanwezige zorg. Momenteel werken wij
een aantal vervolgvragen uit zoals de meest geschikte ruimte voor deze beide groepen
drie.
Meer dan de helft van de MR-leden was aanwezig bij de ouderavond.
We zijn als MR overwegend positief over deze avond en vinden de informatie voor dit
moment voldoende. De oudergeleding van de MR heeft na de ouderavond meermalen
gehoord dat ouders het heel fijn vinden dat er serieus door de directie naar hen is geluisterd.
Dit neemt niet weg dat zeker niet alle zorgen zijn weggenomen.
Enkele reacties vanuit de MR:
-Wijbrand heeft “de angel” eruit gehaald.
-Het is geen bevredigende situatie, wel de minst slechte van de twee mogelijkheden.
-Tip voor de directie: Huur bij zo’n soort ouderavond een voorzitter in.
De MR dringt aan op lange termijnvisie; Hoe voorkom je dat er volgend jaar iets
vergelijkbaars gebeurt? De MR heeft na de ouderavond nog een brief gekregen van een
ouderpaar dat zorgen heeft over de toekomst en kritische vragen stelt over het streven om
dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Wijbrand zegt dat hij deze zorgen op dit
moment niet weg kan nemen.
Aan Wijbrand is gevraagd of het mogelijk is dat er wat overlap komt tussen de mensen die de
groep 3 gaan bemannen. Ook hierover kan Wijbrand nog niets zeggen.
We vinden dat de directie het communiceren van de verdere plannen heel serieus moet
nemen. Wat zullen de groepen 3a en 3b straks samen doen? Hoe zullen de startbekwame
leraar en de onderwijsondersteuner gecoacht worden? Wijbrand zegt dat de begeleiding
heel nauwkeurig zal worden bekeken. Wie, wanneer en welke frequentie wordt momenteel
in de directie besproken.
Monitoring van het proces gedurende het jaar en terugkoppeling naar de ouders hierover
zijn noodzakelijk.
Gevraagd aan Wijbrand: Wat is de status van het formatieplan na vaststelling? Kan het
daarna nog gewijzigd? Dit is niet gewenst en komt eigenlijk ook niet voor.

7. Concept Activiteitenplan en uitslag sterren Activiteitenplan – wijzigingen door MR aan te
geven tot en met zondag 12 mei via regenboog@pcou.nl
De PCOU heeft de marge-uren bekeken. Het activiteitenplan voldoet aan de eisen.. Ook de
8-jaren urenberekening klopt.
Wijbrand geeft aan dat de respons op het geven van sterren aan bepaalde activiteiten
dusdanig laag was dat hier geen conclusie aan kan worden verbonden.

8. Concept Schoolgids 13-14 – leestaken verdelen (zie actielijst)

9. Overige Mededelingen Wijbrand
Huisvesting Regentesselaan / Wevelaan (verbetering binnenklimaat en optimaliseren
CV Regentesselaan; subsidie onderwijskundige vernieuwing; Plein Wevelaan)
Hierover is er op dit moment geen nieuws.
- Verslag informatieavond omwonenden. De reacties van de aanwezige bewoners tijdens deze
avond waren positief. Er kunnen op basis van de publicatie in de Gemeenteberichten nog
bezwaren worden ingediend.
10. Rondvraag: geen. De extra MR-vergadering is op dinsdag 21 mei op de Regentesselaan.

Actielijst
Wie

Wat

iedereen

kan t/m 12 mei voorstellen tot wijzigingen van het activiteitenplan doorgeven.
Alleen per mail. (regenboog@pcou.nl)
bestudeert voor 21 mei een deel van de conceptschoolgids.
Verdeling:

iedereen

-Ronald en Ilse: H 1, 2 en 3
-Corien en Tineke: H 4 en 5
-Saskia en Addy: H 6 en 7
-Ilhame en Daniëlle: H 8, 9 en 10

iedereen
Ilhame en Saskia
Ilhame en Saskia
Addy

bekijk het vakantierooster voor de volgende vergadering. Zijn de vrije dagen
goed verdeeld over het jaar?
plannen een overleg tussen OR en MR (2 ouders OR & 2 ouders MR).
overleggen met verkeersouder Liesbeth over de verkeerssituatie Wevelaan.
houdt ons op de hoogte ontwikkelingen binnen de GMR.

Volgende vergadering: dinsdag 21 mei 2013 Regentesselaan 19.30 u.

