Notulen MR : 26 november 2013
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Afwezig :

2013-2014/2

Wevelaan
19.30 uur - 21.30 uur
Addy
Antoinette
Arno
Ilse
Roland
Saskia
Tineke
Wijbrand (vanaf 20.30 uur)
Ilhame

1. Opening en vaststelling agenda
Ilhame, die er vanavond niet bij kan zijn, geeft bij monde van Saskia door dat zij tijdens haar
zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt waargenomen door mevrouw Abdelkaui , ouder
van de Wevelaan.
2. Notulen en actielijst 2 oktober 2013.
De notulen worden vastgesteld. Verschillende actiepunten worden doorgeschoven.
3. Ingekomen stukken:
• Nieuwsbrieven oktober en november
• Mail van de GMR over cursussen.
Op 16-12 is er een basiscursus MR en bevoegdheden. Arno heeft daar belangstelling voor.
Op 10-02-2014 wordt de cursus “Hoe lees ik een begroting” gegeven.
Op 29-01-2013 is er een vervolgbijeenkomst over Passend Onderwijs.
We spreken af dat iedereen die een cursus wil volgen zich zelf opgeeft.
• Het jaarverslag van De Regenboog (ter info) Dit is voor de zomervakantie uitgebreid
besproken. Addy stelt nog een vraag aan Wijbrand over de nieuwe ICY-ruimte op de
Regentesselaan. Wanneer komt dat lokaal vrij voor ICT? Antwoord: Per augustus 2014. Dan
moet die ruimte voor ICT gebruikt worden in verband met de regelgeving rond de subsidie
onderwijskundige vernieuwing.
• Update veiligheidsplan (ter info)
Uitgaande stukken:
• Wij hebben als MR op maandag 18 november per mail een positief advies inzake de
begroting inclusief de investeringsbegroting aan de GMR gestuurd. In een aparte mail aan de
GMR heeft Tineke namens de MR het volgende signaal uit doen gaan:
‘We maken ons zorgen over het feit dat het bestuur nog geen beslissing heeft genomen over
de verdeling van de gelden vanuit het Samenwerkingsverband. (€90 per kind) We dringen
erop aan dat de GMR goed in de gaten houdt dat al dit geld direct in de scholen terecht
komt.’ (zie ook agendapunt 4)
4. Begroting De Regenboog 2014
Nadat wij van Wijbrand de begroting hadden gekregen met het verzoek om er snel als MR
advies over te geven heeft Saskia de oudergeleding hierover gepolst en Tineke de
personeelsgeleding. Saskia heeft er een accountant naar laten kijken. Die was van mening dat
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de begroting er professioneel en goed uitzag. We vragen Wijbrand waarom dit zo snel moest.
De PCOU heeft er op aandringen van de GMR meer druk achter gezet.
Vanuit het herfstakkoord zijn flink wat extra gelden aan het onderwijs toegezegd. Dit is de
belangrijkste reden voor een veel rooskleuriger resultaat van de begroting dan eerst was
gedacht. €55.791,- is een taakstelling. Dit resultaat zal de school moeten realiseren.
Passend Onderwijs - verslag van de informatieavond
Addy, Ilse , Antoinette en Tineke zijn op 7 november naar een informatieavond geweest over
Passend Onderwijs en medezeggenschap.
- Utrecht heeft een nieuw samenwerkingsverband : het Samenwerkingsverband Utrecht P.O.
Directeur van dit SWV is Eric Brandsema. Hij verzorgde het tweede deel van de avond.
Het bestuur van het SWV wordt gevormd door 19 afgevaardigden van alle samenwerkende
besturen.
Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs verzorgde het eerste deel. Dit is een
landelijk steunpunt dat kosteloos informatie, advies en ondersteuning biedt bij alles wat met
medezeggenschap en passend onderwijs te maken heeft. Er werd uitleg gegeven over het tot
stand brengen van een voorlopige ondersteuningsplanraad. Dit is de MR van het
Samenwerkingsverband. De voorlopige ondersteuningsplanraad moet in drie maanden het
model reglement, statuut en huishoudelijk reglement van de ondersteuningsplanraad gaan
uitwerken. Ook moet zij de verkiezingen van de ondersteuningsplanraad voorbereiden. Voor
deze voorlopige ondersteuningsplanraad hebben zich aan het eind van de avond 12 leden
aangemeld.
De WMS krijgt in verband met Passend Onderwijs een nieuw artikel.
De scholen zijn bezig met een schoolondersteuningsprofiel. Daarin wordt beschreven”Wat
kan deze school als ondersteuning bieden?” Al met al veel informatie.
Roland vraagt aan Wijbrand om het thema Passend Onderwijs regelmatig in de nieuwsbrief
te zetten omdat het nog weinig leeft bij ouders en ze er ook nog erg weinig over weten.
Continuerooster. Het idee om dit onderwerp te agenderen is vorig jaar ontstaan i.v.m.
mogelijkheden om te bezuinigen. Er zijn in de stad veel scholen mee bezig. Wijbrand geeft
aan dat het nu geen issue is binnen onze school.
Prognose grootte groepen 2014/2015
Wijbrand legt uit dat deze prognose samenhangt met de lokalenproblematiek in de wijken
Tuindorp en Tuindorp-Oost. In augustus 2014 gaan we starten met 14 groepen, waarvan 10
op de Regentesselaan. De verwachting is dat er weer twee groepen 3 komen op de
Regentesselaan. Waar de 10e groep geplaatst zal worden is nu nog niet duidelijk. In de loop
van het voorjaar van 2015 zal de groep 1/2 op de Wevelaan net als komend voorjaar
gesplitst worden zodat er dan 15 groepen zullen zijn. De directie van de Regenboog is met
het bestuur in gesprek over de groeipotentie van de Regenboog (zie ook agendapunt 10)
Stand van zaken verbetering binnenklimaat .
Volgens de laatste berichten gaat de aanpak van het binnenklimaat op de Regentesselaan
toch door. Donderdag 28 november heeft Wijbrand overleg met de gemeente, iemand van
huisvesting van de PCOU en het bedrijf dat advies heeft uitgebracht over de te nemen
maatregelen.
Er komen WTW-kasten (WarmteTerugWinsysteem) in combinatie met een nieuw
afzuigsysteem. De verwachting is dat dit in de komende zomervakntie gaat gebeuren.

Verbouwing Wevelaan. In de begroting is ook €45.000 opgenomen voor de verbouwing van
de Wevelaan. Het gebouw moet aantrekkelijker gemaakt worden als visitekaartje voor de
toekomst. Het wachten is nog op goedkeuring van het College van Bestuur. De verwachting is
dat deze verbouwing op korte termijn kan starten.
9. Actueel overzicht bevoegdheden van de MR. Dit agendapunt wordt doorgeschoven.
10. Overige mededelingen Wijbrand.
Stuur- en resonansgroep: De directie heeft bij het College van Bestuur van de Stichting PCOU
aangegeven dat de komende jaren belangrijk zijn in de verdere groei en ontwikkeling van de
school. Hiervoor is door de directie, op verzoek van het CvB, een notitie geschreven. Het CvB
onderschrijft de uitgangspunten van deze notitie. Er wordt een projectleider aangesteld, een
stuurgroep en een resonansgroep gevormd. De stuurgroep bestaat uit het CvB van de PCOU,
de directeur van de PCOU-academie, de controller en twee directieleden van De Regenboog.
De stuurgroep zal zich buigen over formatie, huisvesting en groepering van de leerlingen op
de beide locaties en het vinden van de beste oplossing voor de toekomst. Het zal ook gaan
over verhuur, investeringen, PR en het beter benutten van het huidige onderwijsconcept .
Betaald parkeren:Er is namens de drie scholen in tuindorp en opvangorganisaties een
gezamenlijk bezwaar ingediend bij de gemeente i.v.m. de invoering van betaald parkeren.
Waarschijnlijk gaat dit niets opleveren. Wel zal door het bestuur geprobeerd worden om als
bewoner te worden aangemerkt in plaats van zakelijk gebruiker. Dit is veel minder duur. De
invoering van het betaald parkeren is overigens uitgesteld tot 01-02-2014.
Plaatsing OV-poortjes : Er is namens de drie scholen in tuindorp een bezwaar ingediend bij
de NS over de plaatsing van OV-poortjes in de hal onder station Overvecht. OP deze brief is
nog geen reactie binnen.
Schoolondersteuningsprofiel passend onderwijs:de inventarisatie met het Q3-instrument is
recent gedaan op de Regenboog. De uitkomsten hiervan worden binnenkort besproken in
het team.
-Voldoen we aan het basisprofiel?
-Wat vinden we als team wenselijk om als extra expertise te kunnen aanbieden?
-Wat is daar dan voor nodig (scholing bijvoorbeeld)
-Gaan we ons aannamebeleid daarop aanpassen?
Vervolgens moet in het voorjaar van 2014 ons schoolondersteuningsprofiel klaar zijn. Er
wordt bepaald of we daarmee voldoen aan de Utrechtse Standaard. De verwachting is dat
we daar als Regenboog aan zullen voldoen omdat we nu al veel extra zorg bieden aan
kinderen die dat nodig hebben.
11. Rondvraag: Geen

Actielijst
Wie

Wat

Saskia/Wijbrand

Plannen in 2014/2015 een MR-vergadering in de eerste week van november
i.v.m. de begroting.
Saskia agendeert halverwege het schooljaar 2013-2014 een tussenevalutie:
‘Hoe gaat het in de groepen 3?’
agendeert het onderwerp “identiteit” in 2013/2014 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.
Stuurt opnieuw een aangepaste ledenlijst.

Saskia
Saskia
Ilhame en Saskia
Ilhame en Saskia
Tineke

Volgende vergadering: maandag 27 januari 2014

Regentesselaan 19.30 u.

