Notulen MR : 1 oktober 2014
Locatie:
Tijd:
Deelnemers:

2014-2015/1

Wevelaan
19.30 uur - 21.45 uur
Ilse
Ilhame
Roland
Katinka
Saskia
Sietske
Arno
Tineke
Wijbrand ( vanaf 21.00 uur)

1. Katinka en Sietske worden welkom geheten als nieuwe MR-leden.
vaststelling agenda.
2. Notulen en actielijst 19 juni 2014. We kijken terug op een gezellig etentje.
We proberende vergadering van 4 november te verzetten i.v.m. de begroting. De definitieve
begroting kan nl. nog niet op 4 november worden besproken. Voorstel: vergadering
verzetten naar datum tussen 14 en 27 november. De datum wordt dinsdag 25 november op
de Regentesselaan.
3. Ingekomen stukken – mededelingen
- Onderhandelaarsakkoord CAO PO
- Jaarplan 2014-2015 – ter info
- Jaarverslag 2013-2014 – ter info
- Info Schoolondersteuningsprofiel en leertijduitbreiding
4. Jaarplan 2014 – 2015 – ter info
De POVO-procedure is aangepast. Cito-normeringen zijn bijgesteld.
5. Jaarverslag 2013 - 2014 – ter info Het valt Roland op dat er zo weinig anders is dan het
jaarverslag 2012 – 2013. Waarom staan er in het jaarverslag 2013 -2014 ook plannen voor
het komende jaar? Dat hoort toch in een jaarplan? Antwoord van Wijbrand: Beide
documenten vertonen inderdaad grote overeenkomst. De reden is dat het een doorgaande
cyclus betreft. Het zijn beide verplichte documenten. Het jaarplan wordt volgens een vast
format ingevuld. Het jaarverslag heeft dit verplichte format niet en wordt ook niet
gepubliceerd. Deze beide stukken krijgen we ter info. We hoeven hier als MR niet mee in te
stemmen.
In het voorjaar van 2015 wordt het nieuwe schoolplan 2015-2019 geschreven. Dit belangrijke
document, waarin het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en de manier waarop
de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt en verbeterd, is een document waar we als
MR meer over te zeggen hebben. (instemmingsrecht)

6. Passend Onderwijs – Info Schoolondersteuningsprofiel en leertijduitbreiding. Het bestuur is
akkoord gegaan met de door de scholen aangeleverde schoolondersteuningsprofielen. De
per school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangen middelen (€90 per kind) worden in
eerste instantie voor ten hoogste 90% toegekend. 10 % wordt gereserveerd voor enkele
kleine scholen. Op de Regenboog zijn de uren voor de plusklassen en taalondersteuning voor
de groepen 1 -4 in gang gezet.
7. Ter info ontving de MR de belangrijkste zaken uit de nieuw af te sluiten CAO voor het Primair
Onderwijs. De oude CAO stemt uit 2009. Veel zaken zijn nog onduidelijk. In PCOU-verband
worden voorstellen gedaan hoe een en ander is te implementeren in het taakbeleid van de
scholen. Dit zal uiterlijk op 1-08-2015 geregeld moeten zijn. Wijbrand heeft zitting in deze
werkgroep. Het vraagt heel veel tijd om een en ander goed uit te werken. De veranderingen
vergen nogal wat, ook van directies. Wordt vervolgd.
8. MR-planning 2014 – 2015 Jaarplan 2015 – 2016 mist in de planning. Hoe gaat het met de
leerlingenaantallen, kloppen de prognoses? Wijbrand: Op de teldatum 1/10 telt de
Regenboog 345 leerlingen. Wijbrand zegt hier ter vergadering verder nog niets over en gaat
eerst de begrotingsgesprekken in met het bestuur.
Het nieuwe schoolplan kan niet besproken op een MR-vergadering in april. Er zal nog een
datum in mei voor gekozen moeten worden.
9. Schoudercom. Waarom Schoudercom? Zijn er meerdere systemen bekeken? Schoudercom
is meer dan een jaar geleden al bekeken in het team, waarbij ook ouderraadsleden zijn
uitgenodigd. Andere scholen van het bestuur werkten al naar tevredenheid met
Schoudercom. De meeste teamleden waren enthousiast. Vanuit de resonansgroep is ook
geadviseerd om Schoudercom te gaan gebruiken en om Engels uit te breiden naar lagere
groepen.
Saskia vindt het toch vreemd dat je als ouder die is ingelogd ook de namen en evt. foto’s van
kinderen uit andere groepen kunt zien. Hoe zit het met de privacy? Iedere ouder kan kiezen
welke gegevens wel en niet zichtbaar zijn voor ander ouders. Je kunt bij het aanmaken van
een profiel namelijk aangeven wat wel en niet zichtbaar is. Ook is het niet verplicht om een
foto van je kind te uploaden.
10. Stuurgroep en Resonansgroep toekomst De Regenboog.
In januari 2015 wordt er een ouderavond gepland om ouders te informeren over de stand
van zaken. De stuur- en resonansgroep zullen in het najaar van 2014 en in het voorjaar van
2015 nog vergaderen.
11. Info MR website (o.a. foto) De foto maken we volgende keer. Katinka en Sietske schrijven
dan een stukje voor op de website.
12. Verzoek Wijbrand: anders vergaderen? – beslissen over nieuwe vergadervorm.
We willen als MR toch graag de mogelijkheid behouden om een en ander voor te bespreken.
Voorstel : Om 7 uur beginnen, efficiënt vergaderen, om 8 uur Wijbrand erbij en ernaar
streven om om 9 uur te stoppen. We spreken af om dit twee keer zo te doen als pilot.

13. Protocol foto’s leerlingen De Regenboog i.v.m. social media. Het protocol staat in de
schoolgids. Saskia en Ilhame zijn op de informatieavond van groep 3/4 geweest. Er kwamen
daar best veel vragen over de privacy. Facebook is een geval apart: Als jij een foto op
Facebook zet dan is Facebook eigenaar van die foto. We willen dit agenderen voor een
volgende vergadering. Saskia stuurt de mail van Wijbrand aan de andere MR-leden door. Dit
staat ook altijd in de nieuwsbrief . Geen namen. Meer foto’s van kinderen als groep. Geen
portretfoto’s of kinderen alleen.
14. Vanuit PMR wordt benoemd dat we als personeel een zeer drukke, hectische start van het
schooljaar hebben gehad o.a. door de verbouwingen.
15. Rondvraag.
Ilhame: Leertijduitbreiding op de Regentesselaan is voor doelgroepleerlingen. Wat zijn dit?
Kinderen die geselecteerd zijn op grond van tegenvallende toetsresultaten. Deze kinderen
krijgen buiten de klas in een kleine groep extra instructie.

Actielijst
Wie

Wat

Saskia

agendeert het beleid rond foto’s leerlingen en social media op 25 november en
stuurt de mail van Wijbrand hierover door aan alle MR-leden.
vraagt na hoe het beleid rond foto’s van leerlingen en social media op andere
scholen is geregeld.
brengt op de volgende vergadering haar camera mee voor een MR-foto voor op
de website
schrijven een kort stukje om voor te stellen als nieuw MR-lid. Dit komt t.z.t. op
de website

iedereen
Saskia
Katinka en Sietske

Volgende vergadering: dinsdag 25 november
Let op! Gewijzigde datum én aanvangstijd.

Regentesselaan 19.00 u.

