Notulen MR: 19 juni 2017

2016-2017/6

Locatie: Regentesselaan
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur
Aanwezig:
Arno
Bjørn
Ilse
Katinka
Roland
Saskia
Sietske
Tineke
Wijbrand (vanaf 20.00 u.)

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen en actielijst 19 april 2017
Deze worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken – mededelingen
Zie stuk mededelingen en lijst bijlagen onderaan. Extra mededelingen: M.i.v. het volgende
schooljaar legt Tineke haar functie als secreataris neer. Sietske neemt het van haar over.
Katinka stopt voor een jaar met de MR. Er is al een gegadigde binnen het team. Er zal worden
geïnventariseerd of er meerdere kandidaten zijn. Wanneer dit zo is dan zal er gekozen
moeten worden.
Nagekomen mededeling ter vergadering door Wijbrand: Er komt een nieuwe voorzitter van
het college van bestuur.
4. Definitief Activiteitenplan ‘17-‘18
Dit wordt vastgesteld door de MR.
De gehele OR, MR en het team hebben kunnen reageren op het concept activiteitenplan.
Idee: het activiteitenplan eens op de gezamenlijke OR/ MR-vergadering agenderen.
5. Schoolondersteuningsplan ‘17-‘18
De meting die in dit plan is beschreven is inmiddels van vier jaar geleden. Dit staat op blz. 2
duidelijk aangegeven. Er komt binnenkort een nieuwe meting.
Het valt op dat er relatief veel geld naar de Plusleerlingen gaat. Wijbrand geeft aan dat er op
deze school naast zorg voor leerlingen met een achterstand ook enorm veel behoefte is aan
deze ‘zorg’ aan de bovenkant. Hier zal in het team na een nieuwe meting in het voorjaar van
2018 weer over gesproken worden.
De MR stemt in met het schoolondersteuningsplan ’17-’18.
6. Vrijwillige Ouderbijdrage ‘17-‘18 en schoolkamp
De MR stemt in met hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage ’17–’18.

Volgend jaar gaan alleen groep 8 R en groep 7/8 W op kamp. Dit moet worden aangepast in
de brief. Er is een kleine delegatie vanuit de OR en De vrienden van de Regenboog bezig met
een plan om gezamenlijk op te trekken betreffende financiering van bepaalde activiteiten en
materialen. Nu is er bij ouders wel eens verwarring wanneer ze twee keer kort na elkaar een
verzoek tot betaling ontvangen.

7. Schoolgids 2017-2018
Bjørn heeft gehoord dat het UCK in de financiele problemen zit. Wat gebeurt er met onze
kunst- en cultuurkoers wanneer het UCK failliet zou gaan? De gemeente heeft meerdere
aanbieders de kans gegeven om aan te sluiten op de markt van kunstonderwijs. Wijbrand
verwacht niet dat dit zo een, twee, drie zal gebeuren. Wanneer dit wel zou gebeuren, dan
moeten we andere aanbieders zoeken.
De MR stemt in met de schoolgids 2017-2018.
8. Werkgroep Schooltijden – stand van zaken, werkgroep en koffieochtenden.
Roland en Bjørn zijn op één van de koffie-ochtenden geweest. Er was redelijk wat
belangstelling, vooral van mensen uit de onderbouw; ca. 30 op de R’ln en 15 op de
Wevelaan. Vraag aan Wijbrand: Hoe zit het met het stappenplan? Er is nu nog geen weektot-weekplanning. Aanstaande vrijdag worden er nog enkele vragen naar het team uitgezet
Er worden vervolgens na de zomervakantie ook nog enkele vragen aan de ouders gesteld
middels een enquete. Verder is er van gedachten gewisseld over wijkbrede voortgang. Hoe
zit het bijvoorbeeld wanneer één of meer scholen niet tot verandering van schooltijden
overgaan?
9. Rondvraag
Tineke: Zij heeft geen reactie gehad van de OR n.a.v. de notulen van de gezamelijke OR/Mrvergadering van 13 maart. Op de website laten plaatsen? Prima.
Verzoek: Graag zo snel mogelijk op- en aanmerkingen over de notulen per mail aan Tineke
doorgeven. Zij wil ze nog vóór de zomervakantie op de website van de school laten plaatsen.
Bjørn: Echt om half negen beginnen lijkt weer wat te verwateren. Zullen we dat weer eens
onder de aandacht brengen bij de ouders? Goed idee. Zijn er al goede afspraken gemaakt
over het dubbelgebruik van een lokaal op de Wevelaan door groep 3 en BSO? Volgens
Wijbrand wel. Beide partijen zullen moeten geven en nemen.
Bijlagen:
• Notulen 19 april 2017 (reeds ontvangen)
• Mededelingen Wijbrand t.b.v. MR-vergadering van 19 juni 2017 (reeds ontvangen)
• Nieuwsbrief juni 2017 (reeds ontvangen)
• Activiteitenplan 2017-2018 (reeds ontvangen)
• Concept Schoolondersteuningsprofiel schooljaar 2017-2018 – update juni 2017 (reeds
ontvangen)
• Schoolgids Basisschool De Regenboog 2017-2018 (reeds ontvangen)

Actielijst
Wie
Tineke
iedereen

Tineke

Wat
stuurt de mail over de nieuwe voorzitter van het CvB aan alle MR-leden door.
mailt binnen een week na ontvangst van deze notulen aan Tineke op- en
aanmerkingen door, waarna ze op de website van de school geplaatst kunnen
worden.
inventariseert aankomende week of er meerdere kandidaten zijn voor de functie
van MR-lid voor de locatie Regentesselaan. (personeelsgeleding)

Volgende vergadering: maandag 2 oktober 2017

Wevelaan: 19 u.

