Notulen MR : 20 maart 2014
Locatie:
Tijd:
Aanwezig:

Afwezig:

2013-2014/5

Regentesseaan
19.30 uur - 21.45 uur
Addy
Arno
Ilse
Roland
Saskia
Tineke
Wijbrand ( vanaf 21.00 uur)
Antoinette
Fatima

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen en actielijsten 27 januari en 25 februari 2014. Deze worden na enkele tekstuele
wijzigingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken – mededelingen
- Nieuwsbrieven februari en maart ’14
- Uitnodiging ouderavond toekomst basisschool De Regenboog
- Richtlijnen PCOU Onderwijstijd
- Uren jaarberekening 2014-2015 groep 1 t/m 8
4. Uren jaarberekening 2014-2015 groep 1 t/m 8. We hebben n.a.v. bovenstaande
urenberekening een vraag. Bij de jaarberekening van groep 5 t/m 8 is er maar 1 marge-uur.
Is dat niet wat weinig? Wijbrand geeft aan dat prima kan omdat er over 8
achtereenvolgende jaren minimaal 7520 uur onderwijs moet worden gegeven en daar zitten
we ruim boven.
5. Stand van zaken Verbouwingen Regentesselaan en Wevelaan en ICT-vervanging.
Regentesselaan: De laatste zaken n.a.v. de oplevering moeten nog uitgevoerd worden:
buitenklink op de achterdeur, schilderen muur en plaatsen radiator in de vergrote hal.
Verbeteren luchtkwaliteit Regentesselaan: Verschillende installateurs hebben gelegenheid
gehad om tijdens een opnamemiddag een offerte uit te brengen. Deze worden nu door de
Gemeente beoordeeld. Uitvoering staat gepland voor de zomervakantie( alleen de
klaslokalen)
Wevelaan: Traphek is geplaatst. Dit wordt in één van de volgende vakanties doorgetrokken
naar beneden
Momenteel wordt gewerkt aan een kleurenplan. Liefst zo veel mogelijk werkzaamheden in
de tulp- en zomervakantie.
ICT hoek: werkbladen zijn geplaatst, laatste hand wordt gelegd aan aansluitpunten. Hierna
worden de computers geïnstalleerd.
Touchscreens zijn geplaatst in groep 3 t/m 8.
Er zijn nieuwe aansluitpunten voor lampen in de beide gangen gemaakt.

Wijbrand heeft vandaag huisvestingsoverleg gehad. In de zomervakantie van 2014 worden
op de Wevelaan de lokalen geschilderd. Ook wordt in de zogenaamde verkeersruimtes (dit
zijn de gemeenschappelijke ruimtes) het linoleum vervangen. De lokalen op de
regentesselaan worden in 2015 geschilderd.
Jammer genoeg nog geen definitieve leverdatum voor de touchscreens voor de
Regentesselaan.
6. Formatie en herziene begroting n.a.v. groei De Regenboog.
Herziene begroting: De groei van de school is op de locatie Wevelaan al zichtbaar. De 15e
groep is hier gestart per 24-2-2014. De directie heeft bij het CvB aanvullende formatie
gevraagd voor de periode zomer-december voor wtf 0,5290 (wo t/m vrijdagmorgen) Dit was
nog niet meegenomen in de begroting van 2014. Voor de maandag en dinsdag wordt net als
dit jaar gezocht naar een startbekwame leerkracht. Inclusief de extra aangevraagde formatie
werkt de school met 1,3 fte boven de toegestane norm. Dit gaat om ongeveer € 80.000,- We
werken met 15 groepen terwijl er formeel bekostiging is voor 14 groepen. Tijdens het
herziene begrotingsgesprek is er toestemming gegeven om in totaal met een formatie van
19,8 fte te werken tijdens de cursus 2014-2015. Dit houdt in dat we het hele jaar werken met
15 groepen.
Formatie Regentesselaan: De directie zal in april of mei een definitief besluit nemen over de
groepenverdeling voor het volgende cursusjaar. Hierin wordt meegenomen hoeveel kinderen
er uiteindelijk in de groepen 3 en 4 van de locatie Regentesselaan zitten.
Het definitieve formatieplan zal afhankelijk van de ontwikkelingen rond de besluitvorming
rond de groepen 3 en 4 in april of mei ter instemming aan de personeelsgeleding van de MR
worden aangeboden.
We vragen Wijbrand waar bij groei op de locatie Wevelaan de 16e, 17e en 18e groep
geplaatst zouden kunnen worden.
Nu hebben we op de Wevelaan 5 groepen. De zesde groep zou geplaatst kunnen worden in
de ruimte die Ministek nu in gebruik heeft boven het lokaal van groep 7/8. Dit zou eventueel
ook dubbelgebruik kunnen worden. Dan is er nog de ruimte met twee lokalen waar het
Wevehuis nu zit. Er zijn jaarcontracten met huurders (KSU, Wevehuis) die eventueel
opgezegd zouden kunnen worden.
7. Stuurgroep en Resonansgroep toekomst De Regenboog
Ouderavond 17 maart: We delen de bevindingen over deze informatieavond. Er waren veel
mensen. Jammer dat er weinig ouders van de Wevelaan waren. Zou dit te maken kunnen
hebben met de locatie van de vergadering? We geven Wijbrand een compliment over de
helderheid van zijn verhaal. Het was goed dat er iemand van het bestuur aanwezig was als
gespreksleider.
8. Passend Onderwijs – stand van zaken concept schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en bestuur. In
het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities
de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke
expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van)

leraren.
Op bestuursniveau is er nog steeds geen duidelijkheid over de bestedingsvrijheid van de
€90,00 per kind. In totaal gaat het om veel geld. Wijbrand doet z’n best om al het geld naar
de school te krijgen. Ook de GMR zet zich daarvoor in.
Het schoolondersteuningsprofiel is bijna klaar. Het wordt begin april in het team besproken
en zal daarna worden aangeboden aan de MR. Beide geledingen van de MR hebben
adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.
Tineke stelt Wijbrand nog de volgende vraag. Vanuit het herfstakkoord is door de overheid
extra geld voor het onderwijs toegezegd. Kort geleden waren er in de krant en op tv
berichten over nog meer extra geld voor onderwijs. Hoe zit dat? Wijbrand heeft hierover
nog niets concreets gehoord.
9. Overige Mededelingen Wijbrand. Zie ook de nieuwsbrief van april.
- Betaald parkeren Tuindorp-Oost per 1-2-14. Nog geen reactie van de gemeente n.a.v.
de bezwaarschriften. Tijdens de vergadering wordt het idee geopperd om met
bezoekerspassen van omwonende ouders de kosten voor de school omlaag te brengen.
Wijbrand staat open voor dit idee en wil er graag verder over praten.
- OV-poortjes. Voorlopig nog niet operationeel.
- Concept activiteitenplan (april)
- Definitief formatieplan (april of mei)
- Schoolgids 14-15 Binnenkort komt er een update.
- Subsidieaanvraag Kunst en Cultuur. Leuk dat er dit jaar al bezoeken aan culturele
instellingen mogelijk zijn. Veel kinderen hebben een museumjaarkaart. Zijn die nog in te
zetten? Volgens Wijbrand heeft dit geen zin. We betalen een scherpe prijs per groep.
10. Rondvraag.
Is het een idee om een ouder te zoeken die kan helpen om de site van de Regenboog up to
date te houden? Wijbrand neemt dit idee mee.

Actielijst
Wie

Wat

Saskia en Tineke
Tineke
Tineke

maken een informatief stukje over de MR voor de nieuwsbrief van april
stuurt Ilhame een felicitatiekaartje namens de MR
maakt een verdeling zodra we de concept schoolgis 2014-2015 ontvangen.
Ieder leest een deel en voorziet dat van op- en aanmerkingen.
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.

Saskia/Wijbrand
Ilhame en Saskia
Ilhame en Saskia

Volgende vergadering: woensdag 9 april

Wevelaan 19.30 u.

