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Wevelaan
19.30 uur - 21.30 uur
Saskia
Ilhame
Roland
Corien
Addy
Daniëlle
Ilse
Tineke
Wijbrand (vanaf 20.30 uur)

1. Opening en vaststelling agenda. Ons nieuwe MR-lid Arno Simons kon er deze avond niet bij
zijn.
2. Notulen en actielijst 21 mei 2013 De notulen worden na enkele tekstuele wijzigingen
vastgesteld. De actielijst blijft actueel. Er worden nieuwe punten aan toegevoegd.
3. Ingekomen stukken – mededelingen
- Nieuwsbrief juni
- Daniëlle vertelt dat Antoinette Temming haar plaats in de PMR inneemt m.i.v. haar
zwangerschapsverlof .
4. Bespreekpunten GMR .
Addy doet verslag van de avond waarop de GMR overleg voerde met het bestuur over de
uitwerking van de bezuinigingen. De GMR stelde voor dat het Bestuur een inloopspreekuur
voor ongeruste Medezeggenschapsraden zou instellen. Het bestuur wil dit niet. Iedere MR
kan schriftelijke vragen stellen. De GMR heeft vervolgens gevraagd of het bestuur een en
ander wil toelichten op de Grote GMR-vergadering in september. Dit kan wanneer deze
vragen van tevoren schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. De oudergeleding in de
GMR gaf aan dat ouders meer willen weten over wat het bestuur doet aan
onderwijsverbeteringen. Idee: Zet dit ook jaarlijks in de schoolgids. Ouders gaven ook aan
zich zorgen te maken over de bezuinigingen en het effect hiervan op de onderwijskwaliteit.
Het bestuur maakt zich sterk voor betere werving en selectie en opleiding van
onderwijspersoneel. De GMR vroeg of de druk op het personeel hierdoor niet te groot
wordt. Marja Blom zei dat ze zich dat realiseert maar grote toewijding ziet bij het
onderwijspersoneel.
De GMR wil in het vervolg twee keer per jaar een Grote GMR-vergadering organiseren. Ook
worden er toehoorders uit de Medezeggenschapsraden gevraagd om aanwezig te zijn bij
GMR-vergaderingen. Dit om meer draagvlak te creëren en te zorgen voor meer input vanuit
de afzonderlijke raden.
Passend onderwijs: Het nieuwe samenwerkingsverband is nog niet rond. Het
ondersteuningsplan 2013-2014 is in ontwikkeling.

– De Grote GMR vergadering vindt op 9, 10 of 11 september 2013 plaats.
Voorlopige agenda:
- Opening
- Hoe werkt het onderwijswereldje? door André de Jong. (hoogste ambtenaar op het
gebied van basisonderwijs.
- Verslaglegging GMR
- Financieel en meerjarenbeleid PCOU door het bestuur van de PCOU
- Samenstelling GMR, hoe verder in 2014
- Invulling studiedag 2014 door de personeelsgeleding
- rondvraag
5. Het Activiteitenplan wordt door de MR vastgesteld.
6. Overige Mededelingen Wijbrand
• Wijbrand heeft een aanvraag voor extra uren RT bij het bestuur gedaan. Vandaag is
bekend geworden dat dit wordt gehonoreerd. Het gaat om 1 dagdeel per week
betaald uit de prestatiebox. Dit is geld dat bij de PCOU binnenkomt. Scholen kunnen
een aanvraag indienen gericht op onderwijskundige verbeteringen. Bij ons gaat het
om taal/lezen. Marina Wildt Meyboom zal deze uren gaan invullen.
• De Regenboog heeft 2012 financieel positiever afgesloten dan verwacht.( +€46.000 !)
Er is goed gestuurd op de uitgaven. Ook was er een financiële meevaller die te
maken had met een groeitelling in het schooljaar 2010/2011. Dit geld komt de school
niet ten goede. Het wordt afgeboekt op het negatieve exploitatieresultaat.
• Huisvesting Regentesselaan . De verbouwing zal in de eerste week van de
zomervakantie starten. De verwachting is dat de werkzaamheden tot de
herfstvakantie zullen duren.
Huisvesting Wevelaan. Nadat de verbouwing op de Regentesselaan klaar is gaat de
directie samen met de afdeling huisvesting van de PCOU vorm geven aan het
resterende bedrag voor onderwijskundige vernieuwing op de locatie Wevelaan.
Verbetering luchtkwaliteit. Nu de gemeente deze zaak niet in voorbereiding heeft
genomen zal het bestuur de werkzaamheden waarschijnlijk gaan afdwingen.
Wanneer dit lukt zullen de werkzaamheden niet tijdens de zomervakantie kunnen
plaatsvinden en betekent het dat we twee keer in de troep zitten. Erg jammer!
7. Rondvraag :
- Daniëlle vraagt of Wijbrand de MR op de agenda van de studiedag wil zetten. Danielle wil
de collega’s vragen om suggesties te leveren voor de PCOU-studiedag in het voorjaar van
2014.
- Roland vraagt welke rol de MR heeft bij het invullen van vacatures. Wijbrand: Geen. Alleen
bij het invullen van een vacature voor een directeur
8. Ten slotte bedanken we Corien en Daniëlle voor hun jarenlange inzet in de MR.

Actielijst
Wie

Wat

Roland
iedereen
Saskia

maakt voor 2 oktober een actueel overzicht van de bevoegdheden van de MR .
denkt na over effectiever vergaderen.
Saskia agendeert halverwege het volgend schooljaar een tussenevalutie: ‘Hoe
het gaat in de groepen 3’
agendeert het onderwerp “continuerooster” komend najaar voor een MRvergadering
agendeert “prognose grootte groepen 2014/2015” voor de kerst in het nieuwe
schooljaar voor een MR-vergadering.
agendeert het onderwerp “identiteit” komend jaar voor een MR-vergadering
plannen een overleg tussen OR en MR (2 ouders OR & 2 ouders MR).
overleggen met verkeersouder Liesbeth over de verkeerssituatie Wevelaan.
houdt ons op de hoogte ontwikkelingen binnen de GMR.

Saskia
Saskia
Saskia
Ilhame en Saskia
Ilhame en Saskia
Addy

Volgende vergadering: woensdag 2 oktober 2013 Regentesselaan 19.30 u.

