Notulen MR : 25 februari 2014
Locatie:
Tijd:
Aanwezig:

2013-2014/4

Wevelaan
19.30 uur - 21.45 uur
Addy
Antoinette
Arno
Fatima
Ilse
Roland
Saskia
Tineke

1. Opening en vaststelling agenda.
Voor deze datum staan er geen MR-onderwerpen op de schoolagenda. We hebben vorige
maand besloten toch als MR te vergaderen. Wijbrand is er vandaag niet bij.
We voegen het onderwerp ‘identiteit’ toe aan de agenda.
2. Notulen en actielijst 27 januari 2014
Deze schuiven we door naar de vergadering van 20 maart.
3. PC-Identiteit van de Regenboog. Voorbereid door Roland
Kernvraag: Wat bepaalt de PC-identiteit van de Regenboog?
We spreken over de verwachtingen van de ouders en de ervaringen van de leerkrachten.
4. Actueel overzicht bevoegdheden van de MR (document Roland november 2013)
We vinden het een vrij helder overzicht. Wijbrand heeft dit overzicht aangevuld. Roland
mailt het overzicht nog aan Fatima.
5. Hoe te communiceren met ouders in de Nieuwsbrief. Naast het up to date maken van info
over de MR op de website van de school lijkt het ons ook goed om binnenkort in de
nieuwsbrief een algemeen stukje over de MR te zetten. Hierin kan verwezen worden naar de
schoolgids. Saskia en Tineke gaan een opzetje maken. Tineke gaat ook MR-folders opvragen.
6. Toekomst van de Regenboog.
Fatima doet verslag van de eerste vergadering van de resonansgroep. Haar verslag komt
overeen met informatie uit de vertrouwelijke mail die wij als MR van Wijbrand hebben
gekregen.
De stuurgroep heeft in de vergadering van 12 februari een bijstelling van de eerder
gepresenteerde plannen besproken. De stuurgroep kan zich scharen achter deze wijziging.
Alternatief plan:
• Wel groei van de school realiseren maar dan via de locatie Wevelaan en dit zoals het nu ook al zichtbaar is - van onderaf inzetten.
• Het streven om de groepen vanaf groep 3 of groep 5 van beide locaties samen te
voegen laten varen. Dit geldt ook voor een onder- of bovenbouwlocatie. Het
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afstandenverhaal en het reizen blijft je tegenwerken. Ouders willen de knusse
school/locatie dichtbij. Hun kind moet in principe kunnen lopen naar school.
Daarom: maximaal 10 groepen huisvesten op de R’ln met daarbij het huidige
lokaal van Mini Stek gebruiken als 10e leslokaal. Mini Stek is bereid om dit lokaal
te verlaten(gesprek Wijbrand op 4-2-14) en zou in dit plan de huidige
personeelsruimte van De Regenboog kunnen gebruiken en het nieuwe ICT lokaal
zou dan na 1 augustus 2014 een dubbelfunctie kunnen krijgen voor school: ICT
en personeelskamer.
Wel groei van de school maar dit dan realiseren op de Wevelaan en dit van
onderaf inzetten( zoals het zich nu al laat aanzien( 2e kleutergroep)
We bereiken hiermee hetzelfde resultaat: een school met minimaal 16 groepen
vanaf 2016-2017 maar dan zonder veel sores. Dit model kan dan vanaf 2018
doorgroeien naar 17 en afhankelijk van de groei op de Wevelaan naar uiteindelijk
18 groepen(vermoedelijk 2020)
De school zou in dit scenario bestaan uit 10 groepen Regentesselaan en 8
groepen Wevelaan als eindmodel.
Het grote voordeel van dit plan is dat ouders en team zeer waarschijnlijk goed
mee zijn te krijgen in dit proces en dit is duidelijk een voorwaarde voor een
gezonde school in de toekomst. De reacties bij de presentatie van deze plannen
zijn een voorbode van veel onrust en dat lijkt ons niet wenselijk. Het lijkt ons
verstandiger om het plan bij te stellen op basis van de hiervoor beschreven
uitgangspunten.
Mocht er toch in de loop der jaren te weinig ruimte blijken op de
Regentesselaan: dan 1 groep voor één jaar naar de Wevelaan. Voorstel dan
groep 7; Deze lln kunnen zelfstandig fietsen en lln Regentesselaan sluiten hun
schoolcarrière ook af op de R’laan in groep 8.

We zijn als MR blij met dit alternatieve plan. Wel hebben we een aantal vragen aan Wijbrand
die Tineke per mail aan hem zal sturen.
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Waar is de wens/ noodzaak om te groeien op gebaseerd? We zouden als MR graag
concrete cijfers vanuit de gemeente zien op basis waarvan de groei van het aantal
basisschoolleerlingen in de wijk Noord-Oost wordt verwacht.
Hoe staan de ouders op de Wevelaan tegenover groei?
Hoe krijgt die groei concreet vorm? (Wat als er hele onhandige leerlingenaantallen
voor bepaalde groepen ontstaan?)
Wat zal er worden besproken op de ouderavond van 17 maart?

7. Rondvraag: Geen.

Actielijst
Wie

Wat

Saskia en Tineke
Roland
Tineke
Tineke
Saskia/Wijbrand

maken een stukje over de MR voor de nieuwsbrief
stuurt de aangevulde lijst met bevoegdheden van de MR naar Fatima
brengt namens de MR een mooie blos bloemen naar Janneke
Stuurt aan Wijbrand MR-vragen over de toekomst van de Regenboog
plannen in 2014/2015 een MR-vergadering in de eerste week van november
i.v.m. de begroting.
plannen een overleg tussen OR en MR (2 ouders OR & 2 ouders MR).
overleggen met verkeersouder Liesbeth over de verkeerssituatie Wevelaan.

Ilhame en Saskia
Ilhame en Saskia

Volgende vergadering: donderdag 20 maart 2014

Regentesselaan 19.30 u.

