Notulen MR: 6 oktober 2016

2016-2017/ 1

Locatie: Wevelaan
Tijd: 18.00 uur - 21.00 uur inclusief gezamenlijk eten
Deelnemers: Arno
Bjørn
Ilse
Katinka
Roland
Saskia
Sietske
Tineke
Wijbrand

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen en actielijst 13 juni 2016
n.a.v. de notulen: Ontwikkelingen in het college van bestuur. In de week voor de
zomervakantie is door de Raad van Toezicht bepaald dat het college van bestuur wordt
uitgebreid naar drie personen: Marja Blom, Henk-Jan Bootsma en Bas Nix. Dhr. Nix bezoekt
volgende week beide locaties van de Regenboog.
3. Ingekomen stukken – mededelingen
a. Het leerlingenaantal per 01-10-2016 is 352. Dat is een groei van 13 leerlingen t.o.v.
01-10-2015.
b. Concept begroting. Deze periode wordt de begroting voor 2017 weer gevuld. Op 6
oktober heeft Wijbrand een eerste gesprek met personeelszaken (over de gewenste
personele inzet en het aantal groepen per 1-8-17) en met de afdeling financiën over
de overige financiële zaken waaronder investeringen. Op 15 november wordt de
begroting met het CvB besproken.
Op de MR vergadering van 24/11 wordt de concept begroting van De Regenboog
besproken. De MR kan vervolgens aan de GMR advies geven ( op 13/12 doet de
GMR dit aan het CvB) Op 19-12 keurt de RvT de begroting van de Stichting hopelijk
goed.
c. Wijbrand gaat via een zgn. EVC procedure proberen zich als schoolleider te laten
registreren.
4. Jaarplan 2016-2017 – ter info Dit is een werkdocument dat voortvloeit uit het schoolplan.
5. Uitslag en Plan van Aanpak Waarderingsvragenlijsten ouders en leerlingen groep 5 t/m 8 sept. 2016 – ter info. Het zijn mooie resultaten. De respons van ouders was dit keer enkele
procenten lager dan twee jaar geleden.

6. Onderzoek andere schooltijden. Eens in de zoveel tijd komt de discussie over de schooltijden
weer aan de orde. Op de Regenboog is deze discussie 10 jaar geleden ook gevoerd. Toen is er
gekozen voor het gelijktrekken van de ochtendschooltijden. Er zijn verschillende
ontwikkelingen die hebben meegespeeld bij het besluit om in de wijk Tuindorp andere
schooltijden te onderzoeken o.a. een landelijke trend en vragen van ouders die nog aan het
hele schooltraject moeten beginnen. De directie wil onderzoeken welke voor- en nadelen het
veranderen van schooltijden heeft voor de kinderen, ouders en leerkrachten. Het onderzoek
is mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Utrecht en wordt uitgevoerd door bureau
Leeuwendaal. Volgende week vinden er ouderavonden plaats in de drie scholen die samen
optrekken in het onderzoek. (Paulusschool, OBS Tuindorp en de Regenboog)
Wijbrand benadrukt dat het hier zeker niet gaat om iets wat al een voldongen feit is.
Uiteindelijk kan er ook uitkomen dat de schooltijden van de Regenboog blijven zoals ze nu
zijn. Vrij snel na de ouderavonden gaat er een werkgroep van start. Naast 3 teamleden
worden er ook 3 ouders gevraagd. De oudergeleding van de MR maakt zelf de afweging of er
ook een ouder vanuit de MR zitting neemt in die werkgroep. Er is ook een stuurgroep. Daarin
zitten de directies van de drie scholen en bureau Leeuwendaal
Als de werkgroep zijn werk gedaan heeft komt er een voorgenomen besluit, dat voorgelegd
wordt aan de medezeggenschapsraad. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben
instemmingsrecht bij een verandering van schooltijden. De personeelsleden in de
medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht op wijziging van arbeid- en rusttijden.
Voordat de medezeggenschapsraad een besluit tot instemming neemt, vindt er een
ouderraadpleging over andere schooltijden plaats onder alle ouders.
Tijdpad:
Oktober 2016
Oktober – december 2016
Januari 2017
Februari 2017
Augustus 2017

informatieavonden
werkzaamheden in de werkgroep
ouderraadpleging
besluitvorming
eventuele invoering

7. Communicatiestromen in de school/ Schoudercom. De Regenboog heeft volgens afspraak
de ervaringen met Schoudercom na twee jaar geëvalueerd. Er is hiervoor een vraag over
Schoudercom aan de waarderingsvragenlijst toegevoegd. Alle ouders van school en de
leerkrachten hebben een mailtje via Schoudercom gehad met een link naar de vragenlijst. De
directie heeft op grond van de reacties besloten om door te gaan met Schoudercom. De
meningen onder de MR- ouders blijven verdeeld: Het is prettig dat je als ouder ook
gemakkelijk de andere ouders kunt bereiken, maar in sommige periodes komen er wel heel
veel mailtjes binnen.
8. Schoolplein Regentesselaan – stand van zaken Het plein is na rijp beraad aangepast door
alle verhogingen weg te halen. Er was geen enkel bedrijf dat de garantie kon geven van een
beschermende randafwerking die de veiligheid afdoende kon garanderen. De MR is van
mening dat er zorgvuldig is gehandeld nadat de veiligheidsproblemen van de plein aan het
licht kwamen.

9. Rondvraag: Arno vraagt of er al iemand is die de rol van secretaris overneemt. Dit schooljaar
blijft Tineke dit doen. Volgend jaar graag iemand anders. Bjørn wil graag het onderwerp
ouderbetrokkenheid dit schooljaar op de MR-agenda. Er is contact geweest over de planning
van de avondvierdaagse. Dit heeft niet tot nieuwe inzichten geleid. Roland zou graag de
stukken voor de volgende vergadering voor 18 november ontvangen i.v.m. afwezigheid op
24 november.

Actielijst
Wie

Wat

Ilse

maakt per locatie een fotocollage met de zittende OR- en MR-leden.

Wijbrand

gaat na wat de oorzaak is van het feit dat de salarisuitgaven €42.000 lager
uitpakten dan de prognose (jaarplan blz. 16)

Tineke

checkt of ze de brief over wijziging van de samenstelling van het CvB heeft
doorgestuurd aan alle MR-leden

Volgende vergadering: donderdag 24 november

Regentesselaan: 19 u.

