Notulen MR : 21 mei 2013
Locatie:
Tijd:
Deelnemers:

Afwezig:

2012-2013/ 6

Regentesselaan
19.30 uur - 21.30 uur
Saskia
Ilhame
Roland
Addy
Corien
Addy
Tineke
Wijbrand Keuning (vanaf 20.30 uur)
Daniëlle
Ilse

1. Opening en vaststelling agenda
Het agendapunt MR-verkiezingen wordt toegevoegd. Daar beginnen we mee. Er zijn twee
gegadigden voor de oudergeleding Regentesselaan: Miriam van der Meer en Arno Simons.
Op maandag 20 mei worden er op beide locaties stembiljetten uitgedeeld; 1 per gezin. Beide
ouders mogen stemmen. De stembussen worden op dinsdag 28 mei geleegd. Dan wordt
bekend welke kandidaat onze MR met ingang van het schooljaar 2013-2014 komt versterken.
De laatste taken rond de verkiezingen worden verdeeld.
We praten over het voorstel van enkele MR-leden om Wijbrand voortaan wat later in de
vergadering te vragen. De aanwezigen zin het ermee eens . Vanaf volgende MR-vergadering
wordt het:
-19.30 u. – 21.00 u.: (voor)overleg MR
-21.00 u. – 21.30 u. / uiterlijk 21.45 u.: Wijbrand erbij.
2. Notulen en actielijst 15 april 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.
N.a.v. deze notulen: De voorzitter van de MR heeft gereageerd op de brief zoals genoemd op
blz. 3 , het 3e stukje. De betreffende ouders hebben daarna telefonisch contact gehad met
Wijbrand.
3. Ingekomen stukken – mededelingen
- Nieuwsbrief mei
4. Bespreekpunten GMR
Geen. Er is sinds de vorige MR-vergadering geen GMR-vergadering geweest.
5. Concept formatieplan 2013/2014
De MR stemt in met het definitieve formatieplan 2013-2014.

Huidige stand van zaken rond de groep(en) 3 van volgend schooljaar:
Aan het eind van deze week gaat er een brief naar de ouders van de groep 2 kinderen waarin
zij de voorkeur voor twee vriendjes en vriendinnetjes kunnen aangeven. De school zal dit
gebruiken bij het maken van de uiteindelijke verdeling van de kinderen over de beide
groepen. Uiteindelijk beslist de directie. Het definitieve aantal leerlingen voor de groepen
drie is op dit moment nog niet duidelijk. Vermoedelijk zullen dit er bij de start van de cursus
rond de 34 zijn. De directie hanteert een aantal van 30 leerlingen of minder als grens om het
komend cursusjaar toch met één groep drie te gaan werken.
Over de plaats van de groepen op de locatie Regentesselaan wordt eind juni een
definitief besluit genomen.
Een dagdeel overlap tussen de twee ervaren groep 3 leerkrachten waar naar gevraagd is op
de ouderavond van 11 april is niet mogelijk. Er is geen formatie voor.
6. Concept Activiteitenplan .
De vrije dagen zijn volgens ons goed verdeeld over het jaar.
7. Concept Schoolgids 13-14
We geven aan Wijbrand alle tekstuele en inhoudelijke opmerkingen door. Tijdens de
vergadering bespreken we de belangrijkste opmerkingen en onduidelijkheden.
We stellen de schoolgids tijdens deze vergadering al vast. De gids is gecontroleerd op
verplichtingen vanuit de wet. De inhoudsopgave en hoofdstuk 7 moeten nog gemaakt. In
hoofdstuk 7 worden namelijk de Citoscores van juni 2013 verwerkt en dit kan pas in juli 2013
worden gedaan. Verder worden alleen kleine tekstuele verbeteringen aangebracht .
8. Overige Mededelingen Wijbrand
• Huisvesting Regentesselaan. De bouwvergunning is door de Gemeente Utrecht
verleend. Nu worden offertes uitgezet bij verschillende aannemers. Dit betekent dat
we nog steeds goed op koers liggen om per start zomervakantie te kunnen starten.
Na een laatste check door het bestuur zal er een aannemer worden gekozen en
wordt er aanbesteed. Voorwaarde voor inschrijven door aannemers is dat zij kunnen
starten bij de start van de zomervakantie. Waarschijnlijk zal het geheel dan in de loop
van september gereed zijn.
• Luchtkwaliteit. Dit project staat onder druk. Vast staat dat de Gemeente het niet in
voorbereiding neemt voor de komende zomervakantie en dat is jammer. De
Gemeente legt prioriteit bij het verbeteren van de luchtkwaliteit voor monumenten.
Het gebouw aan de Regentesselaan is oud maar nog geen monument. Ons Bestuur
doet nu een poging om het tijdens de zomervakantie in eigen beheer te laten
uitvoeren. Hiervoor wordt momenteel een nader onderzoek uitgevoerd. Wij hopen
op een goede afloop.
• Huisvesting Wevelaan. De dakbedekking van de locatie Wevelaan is vernieuwd.
Plein Wevelaan. Er zijn nieuwe artikel 461 borden geplaatst. Er moeten alleen nog
sluitende afspraken met Mini Stek worden gemaakt over het afsluiten van het plein
na schooltijd.

9. Rondvraag

Actielijst
Wie

Wat

iedereen
Saskia

denkt na over effectiever vergaderen
agendeert het onderwerp “continuerooster” komend najaar voor een MRvergadering
agendeert “prognose grootte groepen 2014/2015” voor de kerst in het nieuwe
schooljaar voor een MR-vergadering.
agendeert het onderwerp “identiteit” komend jaar voor een MR-vergadering
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.

Saskia
Saskia
Ilhame en Saskia
Ilhame en Saskia
Addy

Volgende vergadering: dinsdag 25 juni 2013 Wevelaan 19.30 u.

