Notulen MR: 31 januari 2017

2016-2017/ 3

Locatie: Wevelaan
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur
Aanwezig:
Bjørn
Katinka
Roland
Saskia
Sietske
Tineke
Wijbrand
Afwezig:
Arno
Ilse

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen en actielijst 24 november 2016
Deze worden vastgesteld. N.a.v. de notulen: de fout in de begroting had te maken met de
toegekende muzieksubsidie die niet was meegenomen in de optelling.
3. Ingekomen stukken – mededelingen
Zie stuk mededelingen en lijst bijlagen onderaan
Werkgroep Schooltijden – stand van zaken
De MR krijgt de agenda’s, stukken en notulen van de vergaderingen van de werkgroep. In de
Nieuwsbrief van januari is meer informatie gegeven over het tijdpad dat momenteel bekend
is. Namens de MR zijn Roland, Bjørn en Saskia aanwezig geweest bij een vergadering. Als MR
willen we bewaken dat het proces zorgvuldig verloopt.
Roland: Wat is nu het gedeelde probleem dat we gaan oplossen? Wijbrand: Er hoeft geen
probleem aan grondslag te liggen. Hoofddoel is om nog eens fris naar de huidige
schooltijden kijken. Op 20/1 kwam de werkgroep bijeen en op 23/1 de stuurgroep. Er wordt
momenteel hard gewerkt aan een tussenreportage. Er is een vragenlijst opgesteld door
werkgroepleden. Deze lijst wordt verstuurd naar scholen die al met andere schooltijden
werken.
De notulen van de werkgroep vinden we onduidelijk voor mensen die niet bij de vergadering
waren. Wijbrand: Ze zijn alleen voor intern gebruik.
Vraag van Roland: Waarom kwam het vijf-gelijke-dagen-model toch weer op de agenda
terwijl dit model in december eigenlijk al was afgevallen? Volgens Wijbrand is dit te snel
besloten en was het legitiem om dit bij nader inzien toch weer op te nemen. De
werkgroepleden gingen hier allen mee akkoord.
Vervolg: Er komt uiteindelijk een gezamenlijk advies dat voorgelegd zal worden aan de
directie en vervolgens aan de MR. De vorm van dit advies is nog niet duidelijk. Komt er een
keuze of een aanbeveling? Wijbrand: Het is een open gebeuren. Er is geen standaardroute.

4. Concept Formatieplan De Regenboog 17-18 – definitieve versie verschijnt in april
Wat zijn impulsgelden? De huidige gewichtenregeling wordt gebaseerd op het
opleidingsniveau van de ouders. De school moet controleren of de gegevens die ouders
aanleveren juist zijn. De Regenboog heeft maar 5 % kinderen waar dit voor geldt.
Impulsgebieden zijn gebieden waar meer kinderen wonen die wat meer zorg nodig hebben.
Scholen in Overvecht kregen daarom altijd impulsgelden en De Regenboog niet, terwijl er 20
% van onze leerlingen uit Overvecht komt. Wijbrand is hierover gaan praten met het bestuur
omdat hier een onrechtvaardigheid in schuilt. Sindsdien ontvangt onze school impulsgelden.
Vraag van Sietske n.a.v. een avond over Passend Onderwijs die zij heeft bezocht: Het is een
wens van het samenwerkingsverband dat scholen hun SOP (School OndersteuningsProfiel)
op de website zetten. Hoe denkt wijbrand hier over? Wijbrand: In onze schoolgids staat
informatie hierover al duidelijk beschreven.
Wijbrand vraagt na hoe andere scholen van de PCOU dit doen en hoe het zit met de 0-meting
van ons SOP.

5. Update Veiligheidsplan januari 2017 – ter info
Tineke vraagt n.a.v. punt 2.1.2. werkplekken. We hebben te weinig grote tafels en stoelen.
Wijbrand: Op de Wevelaan is meubilair over. Er moet een lijstje gemaakt met aantallen.
Wellicht kan er meubilair van de Wevelaan naar de Regentesselaan.
Blz. 24 You Force (RAET). De performance manager in You Force werkt niet naar behoren.
Wijbrand: Het contract van totale personeelsadministratie van de PCOU loopt af en zal
Europees aanbesteed worden.
6. Vastgesteld Vakantierooster 17-18 – ter info en basis voor Activiteitenplan 2017-2018
7. Activiteitenkalender 17-18 – suggesties per mail aan regenboog@pcou.nl - deadline: vrijdag
24 februari a.s. In april volgt concept, team besluit in mei, in juni gaat het Activiteitenplan ter
instemming naar de MR
8. Informatieavond Passend Onderwijs - woensdag 25 januari 2017 – Sietske is er heen
geweest. Er was weinig belangstelling. Opvallend: In Utrecht gaan er sinds de invoering van
Passend onderwijs niet minder kinderen naar het Speciaal onderwijs (SO en SBO) Het
verwijzingspercentage voor de invoering van Passend Onderwijs was in Utrecht ook al laag.
De Stichting krijgt het geld voor Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband Utrecht
PO. Het is goed dat de (G)MR bewaakt dat het geld ook echt bij de zorgkinderen terecht
komt.
9. De begroting. PCOU De begroting van de PCOU en daarmee ook die van de Regenboog is in
december goedgekeurd door de RVT.
10. 13 maart gezamenlijke vergadering OR en MR: 19.00 - 20.15 uur Regentesselaan.
Onderwerpen aandragen voor op de agenda naast onderwerp gezonde traktaties?
Verkeer, activiteitenplan. Suggesties: PR en “voeten op tafel-overleg” over de toekomst van
de school.

11. Rondvraag
Bjorn: Is de Inspectie al geweest? Wijbrand: Nee. In de toekomst gaat de vorm waarin
inspectie is gegoten veranderen. Wordt vervolgd.
Bijlagen:







Notulen 24 november 2016 (reeds ontvangen)
Mededelingen Wijbrand t.b.v. MR-vergadering van 31 januari 2017 (reeds ontvangen)
Nieuwsbrieven december 2016, januari 2017 (reeds ontvangen)
Concept Formatieplan De Regenboog cursus 2017-2018 (reeds ontvangen)
Update Schoolveiligheidsplan januari 2017 (reeds ontvangen)
Vakantierooster schooljaar 2017-2018 (reeds ontvangen)

Actielijst
Wie

Wat

Ilse

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

Wijbrand

vraagt bij de PCOU na hoe het zit met de nieuwe 0-meting van ons SOP en gaat na
of en hoe andere scholen van de PCOU het SOP publiceren.

iedereen

stuurt evt. suggesties m.b.t. de activiteitenkalender 2017-2018 per mail aan
regenboog@pcou.nl - deadline: vrijdag 21 april

Volgende vergadering: maandag 13 maart gezamenlijke OR/MR vergadering
19.00 – 20.15 u. Regentesselaan

