Notulen MR: 24 november 2016
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Locatie: Regentesselaan
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur
Aanwezig:
Arno
Bjørn
Ilse
Katinka
Saskia
Sietske
Tineke
Wijbrand
Afwezig:
Roland
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen en actielijst 6 oktober 2016
goedgekeurd
3. Ingekomen stukken – mededelingen
Zie stuk mededelingen en lijst bijlagen onderaan
4. Concept Begroting De Regenboog – ter advies aan de GMR
Arno heeft een fout ontdekt in een optelling op de begroting die we bij de MR-stukken
ontvingen. Wijbrand vraagt na hoe dit zit.
We schrokken als MR van code oranje-rood voor de stichting als geheel. De belangrijkste
reden is dat het leerlingenaantal stichtings-breed voor het eerst sinds jaren niet groeit. Wat
kan dit tekort op de begroting gaan betekenen voor de Regenboog?
Het hele wensenpakket voor de Regenboog is door Wijbrand doorgesproken met het College
van bestuur. Dit gebeurt in groepen van zes scholen. De conceptbegroting is voorwaardelijk
goedgekeurd door het CvB. Er kunnen echter nog extra bezuinigingen worden opgelegd.
Verder zijn sommige zaken pas in maart 2017 duidelijk, bij voorbeeld het wel of niet splitsen
van groep 3/4 op de Wevelaan.
De MR blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Als Wijbrand meer weet stuurt hij
een update.
De aanwezige MR-leden zijn het eens over een positief advies aan de GMR t.a.v. deze
conceptbegroting. Tineke zal dit positieve advies mailen aan de GMR.
5. Werkgroep Schooltijden – ter info
Bjørn heeft de eerste werkgroepvergadering als toehoorder bijgewoond. Hij doet verslag van
deze bijeenkomst. Wat is de rol van de stuurgroep precies? Wijbrand: In tegenstelling tot wat
het woord doet vermoeden heeft de stuurgroep alleen een coördinerende rol. De
werkgroep komt uiteindelijk met een advies. Daarna komt de directie met een voorstel.
Vervolgens is er een ouderraadpleging. Deze is vormvrij. Daarna komt de oudergeleding van
de MR in beeld om al dan niet in te stemmen met het voorstel van de directie. De
oudergeleding zal bewaken dat er voldoende informatie wordt gegeven tijdens het

onderzoek, dat de juiste vragen worden gesteld en dat het proces correct verloopt.
Overigens geeft Wijbrand nu al aan dat het tijdpad zeer waarschijnlijk zal worden aangepast.
Er zal voldoende tijd worden genomen om een goede afweging te maken.
Het team gaat op donderdag 1 december voor het eerst in groepjes praten over de voor- en
nadelen van andere schooltijden.
6. Jaarverslag 2015-2016 – ter info
Opmerking n.a.v. blz 14: Waarom staan de Cito-scores nog steeds met een letter (A t/m E)
aangeduid, terwijl we op de Regenboog sinds vorig jaar met niveau I t/m V werken?
Antwoord Wijbrand: Dit heeft te maken met het feit dat nog niet alle PCOU-scholen met
niveau I t/m V werken. Dit is al verschillende keren aangekaart bij het bestuur. In de
toekomst zal dit zeker aangepast worden.
7. Informatieavond Passend Onderwijs - woensdag 25 januari 2017 – Wie gaan?
Tineke stuurt de uitnodiging aan alle teamleden.
8. Rondvraag
Wijbrand over verkeerssituatie op de Kapteijnlaan: De nieuwe inrichting van de Kapteynlaan
en een deel van de A. Romerostraat is klaar. Er is op 1 december een extra
bewonersbijeenkomst in de Jeruzalemkerk. Vragen over het plan en over de uitvoering
kunnen gemaild worden naar kapteynlaan@utrecht.nl.
Bjørn vraagt hoe het met de privacy is gesteld bij het uitwisselen van data zoals in het
jaarverslag ( bijv. Cito-resultaten) Wijbrand: De PCOU heeft een goed Privacy-reglement.
Bijlagen:
 Notulen 6 oktober 2016 (reeds ontvangen)
 Mededelingen Wijbrand t.b.v. MR-vergadering van 24 november 2016 (reeds ontvangen)
 Nieuwsbrief november 2016 (reeds ontvangen)
 Meerjarenbegroting De Regenboog (reeds ontvangen)
 Verslag werkgroep Schooltijden eerste bijeenkomst (reeds ontvangen)
 Jaarverslag De Regenboog 2015-2016 (reeds ontvangen)
 Uitnodiging Informatieavond Passend Onderwijs - woensdag 25 januari 2017
Actielijst
Wie
Wat
Ilse

maakt de collage met foto’s van MR-leden af.

Wijbrand

zoekt uit hoe het zit met de fout in de begroting.

Tineke

stuurt de uitnodiging voor de vergadering van 25 januari aan alle MR-leden door.

Tineke

stuurt de GMR een positief advies t.a.v. de conceptbegroting van de Regenboog

Volgende vergadering: dinsdag 31 januari

Wevelaan: 19 u.

