Notulen MR : 13 juni 2016

2015-2016/6

Locatie: Wevelaan
Tijd:
19.00 uur - 21.00 uur
Deelnemers: Arno
Bjørn
Ilse
Katinka
Roland
Saskia
Tineke
Wijbrand (vanaf 20.00 uur)
Afwezig:
Sietske
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen en actielijst 19 april 2016
Deze worden vastgesteld.
3. Ingekomen stukken – mededelingen
Zie lijst bijlagen onderaan
4. Definitief activiteitenplan voor de cursus 2016-2017 – ter vaststelling.
We hebben gesproken over enkele activiteiten die niet meer in het activiteitenplan zijn
opgenomen. Genoemd zijn: de talentenshow, tuinieren met groep 5 en het korfbaltoernooi
voor groep 7 en 8. Redenen: Voor de talentenshow is het verbouwde Gerrit Rietveldcollege
niet meer beschikbaar. Het tuinieren is een activiteit waarop jaarlijks kan worden
ingeschreven door verschillende groepen. Vanwege het werken in ateliers op vrijdagmiddag
is er op de Regentesselaan voor gekozen om niet meer te gaan tuinieren met groep 5, hoe
jammer we dat ook vinden. Tuinieren én ateliers in de bovenbouw kost te veel tijd waardoor
andere dingen in het gedrang komen. Misschien in de toekomst voor een lagere groep? Het
korfbaltoernooi is het komende jaar alleen voor de groepen 3 tot en met 6. Dat is een
beslissing van Synergo, die het toernooi jaarlijks organiseert.
De MR stelt het activiteitenplan vast
5. Schoolondersteuningsplan voor de cursus 2016-2017 – ter vaststelling
Dit schoolondersteuningsplan maakt onderdeel uit van ons schoolplan.
Er gaat een behoorlijk deel (2/3 e deel van het budget) naar de plusgroepen. Tijdens de
vergadering bespreken we de wenselijkheid van het beter informeren van ouders over
Plusgroepen. Nu is vaak niet geheel duidelijk waarom het ene kind wél in aanmerking komt
en het andere niet.
blz. 5 onderaan: Vergelijking situatie van de Regenboog met alle scholen. Wat wordt bedoeld
met alle scholen? Wijbrand: alle scholen van de PCOU.
Hiernaast is er nog een budget vanuit de gemeente Utrecht. € 13000 voor
leerlingbegeleiding. Dit kopen we in bij de CED-groep.
Bjørn vindt het wenselijk dat we als MR vroeger geïnformeerd worden over de verdere
ontwikkelingen in het kader van Passend onderwijs zodat we actief mee kunnen denken.
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De onderwijsinspectie verwachten we nog dit kalenderjaar.
De MR geeft een positief advies Schoolondersteuningsplan.
Schoolgids voor het jaar 2016-2017 – ter vaststelling
Nog een vraag over LTU: De directie en de intern begeleider bepalen in welke groepen LTU
wordt ingezet. Op grond van welke criteria gebeurt dit? Wijbrand zal hier ter verduidelijking
een zin aan toevoegen.
De MR stemt in met de schoolgids.
Vaststelling hoogte ouderbijdrage 2016-2017 en bedrag(en) schoolreis / kamp
De MR stelt deze vast.
Communicatiestromen in de school.
Dit agendapunt wordt wederom doorgeschoven. Schoudercom wordt binnenkort
geëvalueerd. Wijbrand geeft aan dat er 1 vraag over Schoudercom is toegevoegd aan de
tevredenheidsenquête voor ouders en aan die voor leerkrachten.
Schoolplein Regentesselaan – stand van zaken.
Er is op dit moment niets nieuws te melden.
Datum plannen etentje MR na de vakantie
Voorstel vergaderen én eten op donderdag 6 oktober. Start 18.00 u. Hiermee komt de
vergadering van maandag 3 oktober te vervallen.
Voorstel LOR: Extraatjes laten betalen door de OR – ter info
Rondvraag
Bjørn: Er is inmiddels een bijeenkomst geweest van een werkgroepje over “de gezonde
school”. In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar komt er een stuk over in de
nieuwsbrief.

Bijlagen:
 Notulen 19 april 2016 (reeds ontvangen)
 Mededelingen Wijbrand t.b.v. MR-vergadering van 13-6-2016 (reeds ontvangen)
 Jaarkalender 2016 / (reeds ontvangen)
 Schoolondersteuningsplan voor de cursus 2016-2017 (reeds ontvangen)
 Concept schoolgids voor de cursus 16-17 (reeds ontvangen voor de vergadering van 19 april
j.l.)
Actielijst
Wie
ilse
Katinka
Tineke

Wat
maakt de MR-collage af en zodra ze alle OR-foto’s digitaal heeft ontvangen
ook de OR-collage.
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 MRleden. Bekijk zelf wat jou relevant lijkt voor ons als MR.

Volgende vergadering + etentje donderdag 6 oktober

Wevelaan: 18 u.

