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Regentesselaan
19.00 uur - 21.00 uur
Arno
Ilhame
Katinka
Saskia
Sietske
Tineke
Wijbrand ( vanaf 20.00 uur)
Roland
Ilse (ziek)

1. Opening en vaststelling agenda
We starten met de ervaringen van Katinka en Sietske die op 13 november naar een
basiscursus MR zijn geweest. Deze cursus van de AOB was zeer zinvol.
Nadruk lag op de rol van de MR en haar speelruimte. De MR heeft vijf rechten: initiatiefrecht,
informatierecht, recht op overleg, adviesrecht en instemmingsrecht. Tips die ook handig zijn
voor ons: zaken die ter info zijn onderaan de vergadering plaatsen. En: Kijk nog eens goed
naar artikel 10 en 11 van de WMS.
Katinka scant een handig jaaroverzicht dat ze in de cursus hebben gekregen. Het lijkt ons
zinvol om dit eens naast ons jaaroverzicht te leggen.
2. Notulen en actielijst 1 oktober 2014
Naar aanleiding van punt 8 van de notulen: Het nieuwe schoolplan kan niet worden
besproken op een vergadering in april. Hoe zit dit?
Het team zal al in december beginnen aan het schoolplan 2015-2019. We gaan dit in 2015
steeds verder verfijnen, maar het zal nog niet klaar zijn op 21 april, wanneer de MR
vergadert. De MR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van dit plan. Het bestuur wil
het op 1 juni hebben. Het moet uiterlijk op 1 augustus naar de inspectie. Er zal een extra
MR- vergadering gepland moeten worden in mei. Wijbrand doet een voorstel.
3. Ingekomen stukken – mededelingen
- Concept begroting 2015
- Veiligheidsplan – update november 2014 – ter info
- Protocol PCOU plaatsing van foto’s in schoolkrant en op website e.o. social media
4. Concept begroting 2015 – advies aan de GMR
Hoe is de status? Vandaag kreeg Wijbrand de meest recente informatie binnen. Wijbrand
schetst het proces tot nu toe. Begin oktober kwam het verzoek om een begrotingsformat in
te vullen. Bij de start zag het er zeer ernstig uit o.a. omdat huuropbrengsten e.d er nog niet
in stonden. In groepjes van 6 scholen werden de voorlopige begrotingen voorgelegd aan het
CvB. Elke school heeft een bepaalde afdracht voor het bestuursbureau, een afdracht voor

ouderschapsverlof etc. Vanuit de nieuwe cao worden er ook allerlei eisen aan de begroting
gesteld. Ook al laat onze begroting een gat van -€79.901 zien. Het totaalplaatje van de hele
stichting komt op het gewenste niveau. Alle scholen van het bestuur samen moeten
€ 504.000 in de plus staan (de zgn. Don-norm) en dat lijkt te gaan lukken. De PCOU zit
hiermee goed op het spoor zoals afgesproken in “PCOU financieel onafhankelijk”.
Donderdag hoort Wijbrand in het directieberaad hoe het gesteld is met de begrotingen van
de andere scholen. Vervolgens gaan de begrotingen de vaststellingsfase in. De GMR
bespreekt ze op 2 dec. Het CvB stelt het geheel vervolgens vast. Tot slot naar Raad van
Toezicht op 18 december.
Het beeld van de investeringsbegroting is nog niet zeker. Onze school heeft € 58.000 begroot
voor investeringen. Dit gaat om 5 touchscreenborden, enkele computers, een nieuwe
methode en meubilair. Het kan zijn dat er wordt gevraagd om een deel van de investeringen
te schrappen. Dat geldt voor alle scholen. Elke school draagt 5 % af voor ziektevervanging.
Wanneer een school veel minder zieken heeft mag bij het CvB een verzoek worden ingediend
om het geld wat overblijft in te zetten. Dit mag alleen niet ingezet voor personeel. Het is
mogelijk dat de Regenboog uit dit “potje” investeringen kan financieren.
Wat voor advies kunnen wij als MR geven t.a.v. deze conceptbegroting? Het is onvermijdelijk
dat er op dit moment nog enkele onzekerheden zijn over de mogelijke investeringen voor
volgend jaar. Verder lijkt het vreemd om in te stemmen met een begroting met zo’n groot
tekort. Feit is dat het tekort op onze begroting voor een groot deel verklaard kan worden uit
de voorfinanciering van een tweede kleutergroep op de Wevelaan. Dit heeft de PCOU al in
een eerder stadium toegezegd om groei van de Regenboog mogelijk te maken. Dat is ook het
voordeel van zo’n groot bestuur. Sommige scholen staan flink in de plus en compenseren de
scholen die tijdelijke tekorten laten zien op hun begrotingen.
Nog deze week wordt van ons een advies verwacht. Dit gaan we per mail doen. Saskia geeft
dit advies vervolgens door aan de GMR.
5. Veiligheidsplan – update november 2014 – ter info Het format is door het bestuur
voorgeschreven. Er komt jaarlijks een update. We doen eens per 4 jaar een risico
inventarisatie en N.a.v. vraag Tineke vraagt Wijbrand na welke rechten de MR heeft t.a.v.
dit document. Omdat Wijbrand dit inmiddels heeft gedaan neem ik het antwoord op in deze
notulen: In de WMS en in ons basisreglement staat dat de MR op het volgende
instemmingsbevoegdheid heeft: vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het
veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid
van de personeelsgeleding. Je kunt dus zeggen dat sprake is van instemmingsbevoegdheid.
Gaat het echter om een update van een bestaand plan dat eerder is vastgesteld en is er geen
sprake van vaststelling of wijziging van beleid, dan is er feitelijk geen sprake van
instemmingsbevoegdheid.
In dit geval gaat het om een update. Als er weer een nieuwe RI&E wordt uitgevoerd en het
veiligheidsplan dus grondig kan wijzigen zal Wijbrand dit ter instemming aan de MR
voorleggen.

6. Protocol PCOU plaatsing van foto’s in schoolkrant en op website e.o. social media.
De tekst die Wijbrand doorstuurde is het meest actuele stuk dat de PCOU hierover op
intranet zette.
In de vorige MR-vergadering zijn er vragen gesteld over Facebook en het publiceren van
foto’s van leerlingen. Naar aanleiding daarvan is het protocol van de PCOU nog eens onder
de aandacht gebracht van de collega’s. Wijbrand geeft aan dat de school geen aanleiding
ziet om te stoppen met de Regenboog-app en met Facebook. Wel is er aan de leerkrachten
gevraagd om de kinderen niet alleen en té herkenbaar te fotograferen. Net als in vorige jaren
zal er in de nieuwsbrief van januari melding worden gemaakt van te maken foto’s voor de
schoolgids en de folder van school en de mogelijkheid van ouders om schriftelijk bij de
directie aan te geven of ze daar bezwaar tegen hebben. Facebook en de app zal hieraan
toegevoegd worden. Elke ouder heeft dus zelf de mogelijkheid om dit aan te geven. Wanneer
blijkt dat dit niet werkbaar is dan zal naar een andere oplossing worden gezocht. Verder is
het belangrijk om te weten dat de school bezig is om de website te vernieuwen.
7. Grote GMR-vergadering - Hoe werken we aan toekomstbestendig onderwijs? / Passend
Onderwijs en Stand van Zaken PCOU Helaas kon er niemand van onze MR bij deze
vergadering zijn. Voor volgend jaar proberen we in ieder geval één afgevaardigde te sturen.
Saskia en Tineke zijn allebei alert. Soms komen de eerste uitnodigingen al enkele maanden
van tevoren.
8. Voorlichtingsavonden Schoolplan 2015-2019 – 27-10 en 4-11. Ook hier zijn geen leden van
onze MR aanwezig geweest.

MR-startbijeenkomst 13 november. Hier zijn Katinka en Sietske naar toe geweest. Zie
agendapunt 1.
9. Schoudercom.
Schoudercom is bedoeld als vervanging van de briefjes en de mailtjes met informatie voor
ouders. Eén van de voordelen is dat ouders in een beveiligde omgeving ook andere ouders
gemakkelijk kunnen mailen. Er is inmiddels al volop geëxperimenteerd met dit nieuwe
portaal. We hebben afgesproken dat iedere leerkracht het vanaf oktober 2014 wekelijks
gebruikt.
De schoolapp is een PR-tool. De leerkrachten zijn vrij om dit te gebruiken. Er staat een filmen fotoprotocol op de schoolsite.
10. Rondvraag
geen

Actielijst
Wie

Wat

Saskia

regelt (na inventarisatie van de meningen van de afzonderlijke MR-leden) nog
deze week het advies aan de GMR over de conceptbegroting 2015.
doet een voorstel voor een ingelaste MR-vergadering in mei.
agendeert het nieuwe basisreglement MR van de PCOU voor de volgende
vergadering.
Zoekt uit of de MR iets te zeggen heeft over de besteding van OR-gelden.
brengt op de volgende vergadering haar camera mee voor een MR-foto voor op
de website
schrijven een kort stukje om zich voor te stellen als nieuw MR-lid. Dit komt t.z.t.
op de website
scant het jaaroverzicht van de MR-cursus en stuurt het aan alle MR-leden.
Vraagt na welke bevoegdheden de MR heeft t.a.v. het veiligheidsplan (is al
gedaan zie notulen punt 5.)
stuurt vanaf nu alle stukken die de MR van de GMR ontvangt door naar alle MRleden. Bekijk zelf wat jou relevant lijkt voor ons als MR.
overleggen met verkeersouder Liesbeth over de verkeerssituatie Wevelaan.

Wijbrand
Saskia
Arno
Saskia
Katinka en Sietske
Katinka
Wijbrand
Tineke
Saskia en Ilhame

Volgende vergadering: maandag 26 januari
Let op! Gewijzigde aanvangstijd.

Wevelaan 19.00 u.

