Notulen MR: 19 april 2017
Locatie:
Tijd:
Deelnemers:

Afwezig:

2016-2017/ 5

Wevelaan
19.00 uur - 21.00 uur
Arno
Bjørn
Sietske
Tineke
Wijbrand (vanaf 19.45 uur)
Ilse
Katinka
Roland
Saskia

1. Opening en vaststelling agenda. Vanwege de afwezigheid van zowel de voorzitter (Saskia) als
de vicevoorzitter (Ilse) zit Sietske de vergadering voor.
2. De notulen en actielijst van 31 januari 2017 en van de gezamenlijke OR/ MR-vergadering van
13 maart worden goedgekeurd.
Tineke vraagt na aan de voorzitters van de OR of ook zij de notulen goedkeuren alvorens ze
op de website geplaatst worden. Wijbrand geeft de namen van de voorzitters door.
3. Ingekomen stukken – mededelingen
Zie stuk mededelingen en lijst bijlagen onderaan
Formatieplan: In mei besluit de directie ook over welke groep in dubbelgebuik met Mini Stek
gehuisvest wordt. Kan daar door Wijbrand al iets meer over worden gezegd? Wijbrand: Nu
nog niet. Binnenkort wordt er door een aantal leerkrachten van onze school een bezoek
gebracht aan OBS Tuindorp. Hier wordt al gewerkt met dubbelgebruik.
4. Werkgroep Schooltijden – stand van zaken
Wijbrand heeft inmiddels gecheckt of we in het geval van nieuwe schooltijden voldoen aan
de urennorm over 8 jaren. Dit is voor de Regenboog bij alle modellen in orde.
Sietske doet verslag van de teamvergadering over schooltijden van 30 maart. Voor- en
nadelen van de verschillende modellen werden nog eens naast elkaar gezet waar vervolgens
in kleine groepjes over is gediscussieerd. Per model zijn belangrijke aandachtspunten
genoteerd. De meningen zijn verdeeld.
Vraag aan wijbrand: Is bij de ouders al een voorkeur voor een bepaald model? Wijbrand:
Nee, het is ook bij ouders verdeeld.
Vraag over de ouderraadpleging. Een deel van de oudergeleding was verbaasd dat er in de
nieuwsbrief van april stond dat de MR de ouderraadpleging bij de ouders zal uitzetten.
Wijbrand: Wettelijk gezien is het zo dat bij wijziging van de schooltijden de ouders door de
MR geraadpleegd moeten worden. Wijbrand zoekt het nog na.

Op 12 mei is de volgende werkgroepvergadering. Het is waarschijnlijk dat het besluit over
de schooltijden op de ene school eerder wordt genomen dan op de ander.
Er ligt vanuit Leeuwendaal het aanbod om aan de drie MR-en van de scholen in Tuindorp
voorlichting te geven over het verdere traject en antwoord te geven op vragen vanuit de MR.
Hier hoeft niet elk MR-lid bij aanwezig te zijn. Het zou mooi zijn als twee MR-leden deze
bijeenkomst kunnen bijwonen. Zelf zal Wijbrand er ook zijn.
De bijeenkomst voor de MR van de OBS, Paulus en Regenboog is op dinsdag 23 mei van
17.15-18.00 uur op de OBS Tuindorp.
Verzoek: uiterlijk donderdag 11 mei aangeven wie er van onze MR aanwezig kan zijn.
Wijbrand geeft de namen hierna dan door aan Leeuwendaal.
Naar verwachting zal de werkgroep in juni met een advies aan de directie komen. De directie
legt dit vervolgens voor aan de MR. Waarschijnlijk zal dan pas na de zomervakantie een
ouderraadpleging plaatsvinden.
5. Definitief Formatieplan De Regenboog 17-18 – ter instemming van de personeelsgeleding.
Een meerderheid van de personeelsgeleding stemt in met het formatieplan. Katinka heeft
vooraf aangegeven dat ze instemt.
Blz. 3 Inleiding. De genoemde 27 lln. Is een door de PCOU genoemd gemiddeld aantal
leerlingen per groep. Het is richtinggevend.
Blz. 3 stukje ‘Begroting versus formatieplan’. Hier staat beschreven: Uiteindelijk is het
leerlingenaantal op de telling van 1-10-2017 bepalend of de school ook met een
ongewijzigde bezetting het schooljaar 2017-2018 kan afmaken of dat er tussentijds
bezuiniging noodzakelijk is in het voorjaar van 2018. Vraag aan Wijbrand. Moeten we ons
daar zorgen over maken? Op dit moment niet, maar er kunnen altijd onvoorziene
omstandigheden zijn waardoor het toch weer anders wordt.
6. Uitslag en actiepunten waarderingsvragenlijst april 2017 – ter info.
7. Marge-uren jaarberekening 17-18 – ter info
8. Concept Activiteitenplan 17-18 – suggesties per mail aan regenboog@pcou.nl - deadline:
vrijdag 21 april. (team besluit in mei, in juni gaat het Activiteitenplan ter instemming naar de
MR)
9. Nabespreking gezamenlijke vergadering OR en MR 13 maart.
10. Rondvraag.
11. -Sietske: PO in actie. Sietske: heeft de PCOU een standpunt ingenomen over eventuele
acties? Wijbrand schat in dat het bestuur hierover geen enkele uitspraak zal doen.
-Bjørn: Is er al een update over de verkeerssituatie? Wijbrand: Er is in de Nieuwsbrief van
april een link opgenomen waar nadere informatie te vinden is. Wijbrand heeft ook in de
leerlingenraad met de kinderen over het kruispunt in kwestie gesproken. Kinderen hebben
allerlei manieren gevonden om het gevaarlijke kruispunt te vermijden.
--Bjørn heeft via via gehoord dat er bij de week van de lentekriebels in één van de groepen

een incident zou zijn geweest. Zowel Wijbrand als de aanwezige leerkrachten hebben hier
niets over gehoord.
Bijlagen:
• Notulen 31 januari 2017 (reeds ontvangen)
• Mededelingen Wijbrand t.b.v. MR-vergadering van 19 april 2017 (reeds ontvangen)
• Nieuwsbrieven feb., maart, april, mei 2017 (reeds ontvangen)
• Definitief Formatieplan De Regenboog cursus 2017-2018 (reeds ontvangen)
• Uitslag en actiepunten waarderingsvragenlijst april 2017 (reeds ontvangen)
• Uren jaarberekening 2017-2018 (reeds ontvangen)

Actielijst
Wie

Wat

Wijbrand

zoekt na hoe het precies zit met de regels omtrent een ouderraadpleging

iedereen

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

iedereen

geeft uiterlijk 11 mei aan Wijbrand door of hij of zij aanwezig is bij de informatieve
vergadering van Leeuwendaal op dinsdag 23 mei van 17.15 u. – 18.00 u.

Tineke

mailt de voorzitters van de OR met de vraag of ze de notulen van de gezamenlijke
OR/ MR-vergadering van 13 maart goedkeuren.

Volgende vergadering: maandag 19 juni

Regentesselaan: 19 u.

