Notulen MR : 24 november 2015
Locatie:
Tijd:
Deelnemers:

Afwezig:

2015-2016 / 2

Wevelaan
19.00 uur - 21.00 uur
Roland
Katinka
Saskia
Sietske
Arno
Tineke
Bjørn - kandidaat MR-lid (vanaf 19.30 uur)
Wijbrand (vanaf 20.00 uur)
Ilse

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen en actielijst 1 oktober 2015. Vastgesteld.
3. Ingekomen stukken – mededelingen
Zie lijst bijlagen onderaan
Tineke heeft namens de MR een bloemetje bezorgd bij Ilse.
4. MR-verkiezingen Wevelaan
Vrijdag 19 november was de laatste dag dat kandidaten zich konden aanmelden voor de MR.
Naast Bjørn hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. Dit betekent dat we geen
verkiezingen hoeven te houden. We heten Bjørn van harte welkom in onze MR. In de
volgende nieuwsbrief (die van januari 2016) komt een stukje waarin hij zich voorstelt.
5. Concept Begroting 2016
De MR heeft enkele vragen.
De begroting kent een fors tekort. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door te hoge
personeelslasten. Waardoor worden deze hoge personele lasten veroorzaakt? De uitwerking
van de nieuwe cao speelt hierbij mee.
Wijbrand kan zelf alleen maar sturen aan de lastenkant, niet aan de inkomstenkant. Het
bestuur heeft samen met de school een lijn uitgezet naar de toekomst. Daar zal dus ook in
geïnvesteerd moeten worden. Sommige, niet te voorziene zaken vertragen de
leerlingengroei. Voorbeeld: Veel mensen die op het Veemarktterrein gaan wonen hebben
nog jonge kinderen of hebben al kinderen die op hun “oude” school blijven.
Voor 2016 wordt incidenteel het opslagpercentage ziektevervanging van 5% naar 2,5%
gebracht. De MR vraagt zich af of dit geen te grote gok is. Volgens Wijbrand is het een
aanvaardbaar risico.
De MR zal voor 1 december t.a.v. deze concept begroting 2016 een positief advies geven aan
de GMR.

6. Stand van zaken nieuwe schoolplein Regentesselaan
Er is eind vorige week door twee ouderparen per mail medewerking gevraagd aan de MR. Er
zijn kort na elkaar twee vervelende ongelukken gebeurd op het nieuwe plein met afgebroken
voortanden als gevolg. De betreffende ouders willen dat er een meningspeiling over het
nieuwe schoolplein komt onder alle ouders van de Regentesselaan. Zij hebben eerst met de
directie gesproken, maar zijn het niet eens met de bewering van Wijbrand dat het plein veilig
is. De bezorgde ouders hebben hun klacht ook bij de ouderraad gelegd. Wat is in deze onze
rol als MR? Roland heeft inmiddels een gesprek gehad met deze ouders. We spreken af dat
ze voor het weekend een korte terugkoppeling van de MR krijgen.
De oudergeleding van de MR heeft Wijbrand aan de vooravond van deze vergadering enkele
inhoudelijke vragen gesteld die inmiddels beantwoord zijn, waarvoor dank.
Wijbrand geeft in het kort weer hoe het proces is verlopen.
Het bestuur heeft het plan vooraf getoetst aan de veiligheidsvoorschriften. Ook alle
speeltoestellen voldoen aan de veiligheidseisen. Of een verhoging ook een speeltoestel is,
is onduidelijk. Wijbrand heeft de ongevallen bij het bestuur gemeld.
Een plein met hoogteverschillen is per definitie onveiliger dan een plat schoolplein.
Belangrijkste vraag: Is het veilig genoeg?
Hoe nu verder? Eerst moet het plein opgeleverd worden. Daarna komt er een
evaluatieronde: Ouders, team en leerlingen mogen in januari hun zegje over het plein doen.
Ook de MR wordt betrokken. Wijbrand gaat in samenwerking met De Vrienden van de
Regenboog in januari een ouderavond organiseren. Daarna wil Wijbrand als gehele directie
een beslissing nemen over het vervolgtraject.
Roland adviseert Wijbrand om toch nog eens door een onafhankelijke instantie naar de
veiligheid van het plein te laten kijken.
7. OR/MR – gezamenlijke vergadering eens per jaar: begin februari 2016? Wie neemt initiatief
voor datum en onderwerp(en)? Voorzitters OR Wevelaan: Malou Wens OR Regentesselaan:
Esther Jansen. Voorstel datum: dinsdag 1 maart. Saskia en Wijbrand gaan hier binnenkort
samen over praten.
8. Grote GMR-vergadering 18-11-2015 – thema ouderbetrokkenheid. Uiteindelijk is geen van
de MR-leden hierbij aanwezig geweest.
9. Jaarverslag De Regenboog 2014-2015 – ter info
10. CAO / Foleta
Elk personeelslid heeft een uitdraai gekregen vanuit Foleta waarin staat beschreven hoe de
normjaartaak voor de cursus 2015-2016 wordt ingevuld. Dit dient voor akkoord ondertekend
retour gegeven te worden.

11. MPOHV (Meerjaren Programma OnderhoudsHuisVesting.) nieuwbouw/renovatie Wevelaan
is naar achteren geschoven. (Derde tranche) Voordeel: Meer tijd, ook voor eventuele
samenvoeging van de beide locaties in de toekomst.
Ons pand aan de Wevelaan is inmiddels officieel aangemerkt als monument.
12. (Vertrouwelijk) Nieuwe ontwikkelingen in de wijk
De directie is sinds kort aan het nadenken over een eventuele invoering van het vijf gelijke
dagenmodel (of een afgeleide hiervan met vier gelijke dagen en een vrije woensdagmiddag).
Veel Utrechtse basisscholen zijn hiermee bezig. De drie Tuindorpse basisscholen gaan dit
gezamenlijk verkennen. Eind oktober is hierover voor het eerst vergaderd door de drie
directies. Er moet heel veel voor worden uitgezocht. Het team van de Regenboog is
kortgeleden geïnformeerd over deze ontwikkelingen.
Vraag van de MR: Waar komt dit opeens uit voort? Wijbrand: Dit komt vooral voort uit de
vraag: Hoe krijg je als scholen meer grip op de 40-urige werkweek?
Zodra Wijbrand meer informatie heeft dan wordt dit besproken met de MR en tevens met
het team en de OR.
Bij een wijziging van de schooltijden heeft de MR instemmingbevoegdheid en er moet een
ouderraadpleging aan vooraf gegaan zijn, waarbij ook sterk geadviseerd wordt om
toekomstige ouders hier in mee te nemen. In januari gaan de directies van de drie
Tuindorpscholen met de opvangorganisaties om de tafel in een verkennend gesprek.
Wordt vervolgd.
13. Rondvraag
Geen
Bijlagen:
 Notulen 1 oktober 2015 (reeds ontvangen)
 Nieuwsbrief november ’15 (reeds ontvangen)
 Mededelingen Wijbrand t.b.v. MR-vergadering van 24-11-2015 (reeds ontvangen)
 Concept-begroting 2016 (reeds ontvangen)
 Jaarverslag 2015-2016 (reeds ontvangen)

Actielijst
Wie

Wat

Saskia / Roland

sturen de bezorgde ouders nog voor het weekend een reactie

Saskia / Wijbrand gaan in gesprek over het onderwerp en de organisatie van de gezamenlijke
OR/MR avond
Tineke

stuurt Bjørn de stukken van de vergadering van vandaag na

Arno

zoekt uit of de MR iets te zeggen heeft over de besteding van OR-gelden.

Katinka
Tineke

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.
agendeert communicatiestromen in de school voor een latere MR-vergadering
agendeert het huishoudelijke reglement van de MR voor een latere MRvergadering. (Zie voor dit verouderde reglement de website van de school)

Saskia
Saskia

Volgende vergadering: maandag 25 januari

Regentesselaan: 19 u.

