Notulen MR 26 januari 2015
Locatie:
Tijd:
Aanwezig:

Afwezig:

2014-2015/3

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

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen en actielijst 25 november 2014
De notulen van 25 november worden na een tekstuele wijziging goedgekeurd.
N.a.v. punt 4: Na de vorige MR-vergadering is de begroting 2015 goedgekeurd. Het bestuur
heeft goedkeuring gegeven voor 70 % van de investeringsbegroting. (€40.000) De andere
€18.000 kan alleen besteed worden na goedkeuring door het College van Bestuur. Een
werkgroep kan pas aan de slag wanneer er echt goedkeuring is gegeven voor bij voorbeeld
een nieuwe methode.
Actielijst: Sommige punten worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.
3. Ingekomen stukken – mededelingen
- Concept formatieplan cursus 2015-2016
- Het nieuwe MR-basisreglement van de PCOU
- N.a.v. de mededelingen: Eerder zijn de kosten van het schoolreisje door de MR
vastgesteld. Vanwege het lustrumjaar willen de groepen 1 en 2 dit jaar graag wat verder
weg. Voor het schoolreisje van groep 1/2 wordt in verband met de kosten voor de bus
eenmalig een wat hoger bedrag gevraagd nl. €22,50. De MR is akkoord. U-pashouders
hoeven niet te betalen. De school krijgt 50 euro per kind per jaar van de gemeente.
4. Concept formatieplan cursus 2015-2016.
Eind april wordt het definitieve formatieplan ter instemming voorgelegd aan de
personeelsgeleding van de MR. In het definitieve formatieplan zal de directie een antwoord
geven op de formatie van de groepen op de locatie Regentesselaan. In het concept staan drie
opties beschreven. Op de MR-vergadering in mei staat de vaststelling van dit plan op de MRagenda. Er komt ook nog een herziene begrotingsronde. Het formatieplan hangt nauw samen
met de begroting 2015. Na onze vorige MR-vergadering is er door ons bestuur voor al haar
scholen een extra bezuiniging opgenomen i.v.m. de verlaging van de
deskundigheidsbevordering die conform nieuwe CAO-regels van 10% naar 5 % gaat. Voor de
Regenboog zou dit een bezuiniging btekenen van €17.000 euro in personele kosten per 1-8-

2015. De directie van de Regenboog ziet niet voor zich hoe deze bezuiniging gerealiseerd kan
worden zonder te moeten bezuinigen in de groepensamenstelling. Dit laatste is voor onze
school geen optie. Wijbrand geeft aan: We zijn er nog niet uit. Woensdag 28 januari komt de
stuurgroep Toekomst Regenboog nog een keer bijeen. Dan zal worden aangedrongen op het
schrappen van deze extra bezuiniging. Uitsluitsel is pas te verwachten bij de vaststelling van
de herziene begroting in maart 2015.
Er is nog weinig meer te vertellen over de impact die de nieuwe CAO zal hebben op de
formatie. Het akkoord is gesloten in mei of juni 2014. De uitgewerkte tekst is pas in
november 2014 verschenen. Op bestuursniveau is Wijbrand lid van een werkgroep die van
alle scholen van de PCOU (8 verschillende modellen) een berekeningssysteem maakt. De
Regenboog is hiervoor ook proefschool. Vrijdag aanstaande wordt er “gestoeid” met het
nieuwe ‘foleto’. (= Formatie-lesuren-taken) Iedereen krijgt een budget van 40 uur dat hij / zij
mag inzetten voor professionalisering. Het mag ook gespaard worden. Alle opties die in het
conceptformatieplan worden genoemd hangen ook hiermee samen.
Vraag: Kan de MR hier nog iets mee? Nee, het is puur ter info. Het bestuur maakt deel uit
van de PO-raad. De PO-raad heeft ingestemd met de nieuwe CAO.
Terugkerend punt: Ouders op tijd informeren over de onzekerheid over het aantal kinderen
dat volgend schooljaar naar groep 3 zal gaan. Wijbrand heeft dat opgenomen in de
nieuwsbrief van februari, die deze week aan alle ouders wordt gemaild.
5. Het nieuwe basisreglement MR van de PCOU - vóór 2-2-2015 onze reactie naar de GMR. We
gaan als MR akkoord met dit basisreglement. Tineke merkt op dat er bij artikel 31 een
onduidelijke zin staat, waardoor niet helder is of een MR een huishoudelijk reglement moet
maken of dat dit facultatief is. Dit wordt nagevraagd.
6. Utrecht 2015 scholenprogramma Tour de France. Alle collega’s zijn in december benaderd
over het scholenprogramma. Iedereen kon zelf beslissen om wel of niet mee te doen. Op 10
februari krijgen de groepen 7 en 8 van de Regentesselaan een demonstratie handbiken van
een topsporter.
7. Inleveren suggesties activiteitenkalender schooljaar 2015-2016. Deadline: vrijdag 20 februari
per mail. regenboog@pcou.nl

8. Besluit of de vergadering “onder voorbehoud” van 3 -3- 2015 door gaat. We besluiten dat we
deze vergadering wel door laten gaan, maar Wijbrand hoeft daarbij niet aanwezig te zijn. De
MR-vergadering van 21 april gaat niet door. Alternatief dinsdag 19 mei of donderdag 21 mei.
Tineke inventariseert wanneer de meeste leden kunnen.
9. Meer info over de CAO en de uitwerking voor onze school (indien mogelijk) Zie punt 4.
10. Rondvraag: Tineke: Blijft de aanvangstijd van de MR-vergaderingen 19 uur? Ja, alle
aanwezigen gaan daarmee akkoord.

Actielijst
Wie
Saskia
Saskia
Arno
Tineke
Katinka en
Sietske
Katinka
Tineke
Tineke
Saskia en
Ilhame

Wat
agendeert het SOP (Schoolondersteuningsprofiel) voor de vergadering van 19 maart
brengt op de volgende vergadering haar camera mee voor een MR-foto voor op de
website.
zoekt uit of de MR iets te zeggen heeft over de besteding van OR-gelden.
mailt de GMR een positief advies inzake het nieuwe basisreglement van de MR
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.
stuurt alle stukken die de MR van de GMR ontvangt door naar alle MR-leden. Bekijk
zelf wat jou relevant lijkt voor ons als MR.
Inventariseert op welke datum in mei de meeste MR-leden kunnen vergaderen:
dinsdag 19 mei of donderdag 21 mei.
overleggen met verkeersouder Liesbeth over de verkeerssituatie Wevelaan.

Volgende vergadering: donderdag 19 maart

Regentesselaan: 19.00 u.

