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Notulen MR- vergadering Rafael

Datum
Voorzitter
Notulen
Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

22 november 2016
Pauline
Ida
Pauline, Ida, Diana, Jon en Diana.
Jenneke en Pien (tijdens gezamenlijk deel)
Arjen

Vergadering in aanwezigheid van directie
1. Welkom en mededelingen
Pauline heet iedereen welkom op deze vergadering.
Ingekomen post: Mail van ouder over enquête vijf gelijke dagenmodel. Pauline geeft
schriftelijk antwoord op de gestelde vraag.
Uitnodiging informatieavond OPR. Niemand van onze MR gaat hier naar toe.
En een informatieve mail vanuit het bestuur over invulling OPR.
2. Notulen 4 oktober
Actielijst: Fotograaf, de dag was positief beoordeeld door Pien en bouwcoördinators, de
nazorg was ook goed. Jon geeft een nieuwe naam door, wanneer we na de volgende keer
eventueel een nieuwe keuze maken nemen we die naam mee. Naar de fotograaf wordt
gecommuniceerd dat de foto’s erg licht waren. Over de opzet van de groepsfoto’s wordt
verschillend gedacht.
Actielijst:
1.

GMR agenderen volgende vergaderingen

Pauline

2.

Pien houdt ons op de hoogte van de ziektevervanging
Fotograaf doorgeven

Jon

3.
4.

Aangepaste notulen doorsturen aan en Diana zorgt dat ze op de
site komen
Reageren op de begroting wanneer deze gemaild is door Pien

De notulen van 4 oktober worden vastgesteld en gepubliceerd op de site.

RAFAEL IS ONTSTAAN UIT HET SO VAN DE PR. WILHELMINASCHOOL
EN DE RAFAËLSCHOOL VOOR ZEER MOEILIJK LERENDE KINDEREN (ZML)

Ida/Diana
Allen

3. Nieuwbouw. Update
Architecten reageren op het project, er is een Europese aanbesteding gedaan. Directie is druk
met de aanpassing Bonte Koe laan.
Vier keer komt de klankbordgroep bij elkaar, na iedere fase. Pauline gaat hieraan deelnemen
en Jon / Judith vanuit de oudergeleding. Voor de gymlessen wordt gezocht naar een
oplossing, de gemeente is verplicht ons een aanbieding te doen die passend is bij onze
kinderen.
4. Begroting bestuur/Rafael
Pien bespreekt met ons de voorlopige begroting, wanneer deze zo blijft kunnen wij hier mee
aan de slag en via de mail vragen stellen aan de directie en zo spoedig mogelijk doorgeven
aan de MR of we instemmen met de begroting. Er is altijd een extra telling in februari, dit is
gunstig voor onze school want er zijn alweer leerlingen bijgekomen. In de begroting is
hiermee al rekening gehouden. Er zijn meer verhuuropbrengsten, en de ouderbijdragen zijn
positief uitgevallen. Er is door ouders consequenter betaald. De loonkosten zijn hoger
vanwege regelingen. We hebben nu anderhalf FTE minder dan vorig jaar, dit komt doordat
mensen met pensioen zijn gegaan en niet alles is ingevuld. Huisvesting gaat iets omhoog,
mede doordat de schoonmaak duurder uitvalt. Er wordt voor dat geld meer gedaan. Het
pakket verandert. De school heeft weinig begrote investeringen, in 2018 staat hiervoor een
heel groot bedrag. Dit geld is gespaard door beide locaties/ school. Toch is er meer geld nodig
voor bv buitenruimtes. De MR stemt ermee in dat Jenneke en Pien een oproep doen in de
nieuwsbrief voor iemand die fondsen kan aanschrijven.
5. Informatie Gezonde School
De beslissing om een project gezonde school te ondernemen is door de directie genomen.
Het staat in het jaarplan, er is tijdens een vergadering in het voorjaar inhoudelijk over
gesproken. Personeel was toen positief. Het nieuwe beleid heeft wel een grotere impact dan
we echt bedacht hadden. Dat is geconcludeerd vanuit enkele leden van het team en een
enkele ouder. Er zal een evaluatiepunt ingepland worden om zo het team te laten
verwoorden hoe het gaat in de groepen. Ouders kunnen altijd reageren naar aanleiding van
informatie die steeds gegeven wordt in de nieuwsbrief.
6. OPR invulling ouder lid door SO Fier
Door de PCOU is aangegeven dat er een kandidaat is gevonden die plaatsneemt in de OPR
(ondersteuningsplanraad) van het samenwerkingsverband In Utrecht. Waar onze school
voornamelijk mee te doen heeft. Fier is een speciaal onderwijs school. De MR is blij dat deze
plaats nu bezet wordt.
GMR: Arjen Fortuin neemt namens onze school en als afgevaardigde van onze MR deel aan de
GMR. Pien houdt ons op de hoogte van de vacature die door ziekte is ontstaan binnen STIP.
7. Enquête 5 gelijke dagen
- Totaal 49 enquêtes teruggekregen
- 26 mensen voor
- 23 mensen tegen
- Daarnaast hebben nog een aantal mensen gereageerd dat het ze niet uitmaakt.
Redenen voor:
strakker ritme, kortere dagen, van een ander kind op een andere school is het al ingevoerd.
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Tegen:
ik moet iets gaan regelen, oppas, dagbesteding verandert, geen vrije woensdagmiddag meer.
Onderbouw meer voor, bovenbouw minder voor. Dit punt komt later op de agenda terug.
Vergadering zonder directie
8. Enquête schooltijden/ 5 gelijke dagen
De MR stemt na overleg in met het vijf gelijke dagen model. Eén ouder is tegen om
persoonlijke redenen en wij willen ook graag dat ouders weten dat er binnen de MR
uitgebreid over gesproken is. Uiteindelijk is het zo dat ook hierin de meeste stemmen voor
zijn.
Via de mail zal een brief vanuit de MR rondgestuurd worden aan alle ouders over het besluit.
De MR vindt het ook belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden door de directie hoe
en wanneer dit alles zal gebeuren. Gelet op vervoer en andere zaken.
9. Scholing behoeften MR-leden
Arjan wordt gevraagd om bij GMR te vragen of er een basiscursus wordt aangeboden door de
GMR.
Verder hebben we als MR recht op een cursus vanuit ons partnerschap met het CNV. Is
Nieuwbouw een punt voor een cursus. Of taakbeleid. De volgende keer gaan we hier mee
verder. We wachten eerst het antwoord van de GMR even af.
10. Kookgeld bovenbouw
MR heeft bij de directie aangegeven dat het vragen van kookgeld niet op prijs wordt gesteld
door ouders, aangezien er kookgeld ter beschikking wordt gesteld door school. Er wordt geen
extra kookgeld meer gevraagd aan ouders.
11. GMR
Zie punten hierboven.
12. Rondvraag/afsluiting
Jon geeft aan dat het fijn is wanneer ouders geïnformeerd worden over de woorden die
geleerd worden in de groep.
Pauline sluit de vergadering.
MR-vergadering locatie Lanslaan. Aanvang vergaderingen: 20:00
2016-2017
24 januari
21 maart
23 mei
27 juni
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