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Notulen MR-vergadering OBS Rubenshof 9 september 2020  
  
Aanwezig:  
Carla van Leijsen, Hendy Oomen, Yolande Wilthagen, Janneke Baaij, Ellen Doolaege, Jeroen Becker, 
Ronald Rasing, Jeanne Schellekens en Monique van Ham (notuliste)  
  
Afwezig: Peter Kerstens  
  
In verband met corona loopt de vergadering via Teams.  
  

Opening  
19:45 uur  Ronald heet iedereen welkom. Het hoofdthema van vandaag zal corona zijn.  
Het is de laatste MR-vergadering voor Jeroen en Ellen.  
Er zal een datum geprikt worden voor een etentje ter gelegenheid van hun afscheid van de MR.  
  

Vaststellen agenda  
Yolande geeft namens Nanouk door dat er mededelingen zijn vanuit de GMR betreffende het 
continurooster. Het duurt lang tot de volgende vergadering. Hier wordt naar gekeken.  
De agenda wordt vastgesteld.  
  

Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken.  
  

Notulen OR  
Geen notulen  

  
Notulen MR  
Geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld.  
  

Continurooster  
We zitten momenteel in de voortzetting van het continurooster, als proefperiode. Uiteindelijk zal de MR 
beslissen of dit definitief wordt.  
De school is tot 15:30 uur verantwoordelijk voor de opvang van kinderen die om 14:30 uur nog 
niet naar huis kunnen gaan. Deze opvang was tot 15:30 uur in de school, daarna bij SKO. Dit gaf 
soms onduidelijkheid.  
Nu haalt SKO de kinderen, die door SKO worden opgevangen, om 14:30 uur op.  
Hier hangt een prijskaartje aan. 
Zolang het continurooster nog niet definitief is ligt de verantwoordelijkheid voor opvang van de 
kinderen die naar SKO gaan tot 15:30 uur bij de school. 

 

Voor de opvang tussen de middag is op de locatie Kruidenlaan 4x per week Fanny (SKO) en 1x per 
week een leerkracht van school aanwezig, ondersteund door twee ouders.  
Op de locatie Rubenshof is er, bij de verschillende rondes, een leerkracht, ondersteund 
door drie ouders, aanwezig.  
Voor groep 1/2 is het nog niet helemaal duidelijk wat de beste invulling voor de opvang tussen de 
middag is. Drie ouders zijn er om de kleuterjuffen te ondersteunen.  
  
De MR hoort voornamelijk positieve geluiden over het continurooster. De woensdagmiddag 
geeft, i.v.m. clubjes feestjes wel wat problemen.  
De leerkrachten geven aan dat deze daginvulling vermoeiend is. Wel kunnen ze aan het einde van de 
dag ietsje eerder naar huis gaan.  
  
Er wordt gesproken over de te zetten stappen om vervolg te geven aan de proef met het 
continurooster.  
Er zal een werkgroep geformeerd worden bestaande uit drie teamleden, Carla i.v.m. procesbewaking, 
twee ouders van de MR (Ronald en Janneke) en vanuit de OR Leonie van der Linden. Er hebben zich 
drie bovenbouwleerkrachten aangemeld. Marie-Claire van de onderbouw wordt hieraan toegevoegd. 
De drie coördinatoren en Bregtje van groep 8 zitten dan voor de leerkrachten in de werkgroep.  
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Mocht de werkgroep hiermee te groot worden dan zal er iemand van de bovenbouw afvallen.  
  
Er moet gekeken worden naar de manier waarop dit proces gaat verlopen.De werkgroep zal 
voorstellen maken en deze terugkoppelen naar en bespreken met de leerkrachten en de MR.  
Ook richting de OR, maar zij hebben geen instemmingsrecht.  
Inhoudelijk zal het voornamelijk gaan over de verschillende opties qua weekindeling, de start- en 
eindtijden van de schooldagen en de duur van de proefperiode.  
  

Vervolgens zal er een enquête (mogelijk via de schoolapp) onder de ouders worden gehouden waarbij 

ook rekening wordt gehouden met de gezinnen waarvan twee ouders de enquête willen invullen.  

  
Bij een continurooster wordt er geen financiële bijdrage aan de ouders gevraagd, tenzij deze vrijwillig 
is. Wanneer er gekozen wordt voor een korte pauze tussen de middag dan kun je wel een bijdrage 
voor overblijfkosten vragen aan de ouders.  
  
De volgende ingelaste bijeenkomst van de MR zal zijn op 7 oktober om 19:30 uur via Teams. De 
eerste bijeenkomst van de werkgroep continurooster wordt nog gepland door Nanouk via de 
datumplanner. 

  
Aanpak in coronatijd  
Corona is een groot maatschappelijk probleem. Het heeft ook veel gevolgen voor de bezetting van de 
leerkrachten. Het is dagelijks een grote uitdaging om alles rond te krijgen.  
Wanneer er vanuit Leswerk geen invallers beschikbaar zijn zal de eerste dag opgelost worden binnen 
de school bv door ambulante personeelsleden in te zetten en eventueel opsplitsen van de groepen. 
De mogelijkheid bestaat dat er groepen thuis moeten blijven.   
  
Er zal tijdens de bouwvergadering en tijdens de teamvergadering gesproken gaan worden over een 
protocol hoe dit inhoudelijk vorm te geven (denk aan online lesgeven . Er komt zeer veel bij kijken.  
  

Traktaties  
Binnen de Delta scholen wordt hier verschillend mee omgegaan. Duidelijkheid scheppen is van 
belang.  
  
Er zitten teveel haken en ogen aan het mogen uitdelen van (voor-) verpakte traktaties. Deze zijn vaak 
ongezond. Op deze manier is er geen onderscheid tussen de leerlingen onderling qua grootte van 
traktaties. Het gaat nu goed. De kinderen en hun ouders accepteren dit.  
  
De MR van onze school kiest voor:   
Een jarig kind wordt in het zonnetje gezet maar trakteert niet.  
  

Verkiezing MR leden  
Er zijn drie kandidaten. Zij leveren een kennismakingsstukje in voor de presentatie in de INFO van 
vrijdag 11 september. Volgende week kunnen ouders eventuele bezwaren indienen.  
Op maandag 21 september gaan de stembiljetten met de leerlingen mee en deze kunnen t/m vrijdag 
25 september, via de kinderen, ingeleverd worden.  
  
Op 25 september worden de stemmen geteld en zal de uitslag zo spoedig mogelijk bekend worden 
gemaakt. Over de uitslag zal goed gecommuniceerd worden naar de kandidaten.  
  

Mededelingen  
Carla: De GGD is, ter controle, bij de voorschool geweest. Alles was goed.  
  
Carla: De school kan subsidie aanvragen voor bijscholing van leerlingen die, door de coronatijd, een 
studie-achterstand hebben opgelopen. Dit mag gaan over maximaal 10% van de leerlingen en er 
wordt door de school bepaald wie hiervoor in aanmerking komen. Het betreft voornamelijk 
leerlingen die weinig ondersteuning hebben gehad bij het thuiswerk. Deze subsidie is 
niet speciaal bedoeld voor zwakkere leerlingen omdat dit los staat van de coronatijd.  
  
Het is verstandig om vooraf bij de betrokken ouders te polsen of hier draagvlak voor is.  
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Er moet hierover snel een beslissing worden genomen omdat de subsidie volgende week 
aangevraagd kan worden. Over de uitvoering en uitvoerbaarheid zal gesproken moeten worden.  
Carla zal spoedig overleggen met de IB’s en het team.  
  
De aanvraag gaat op naam van een leerling. De school moet hierover ook een terugkoppeling geven 
om de subsidie te verantwoorden. Het betreft een looptijd van een jaar.  
  

W.V.T.T.K  
Bedankjes richting Jeroen en Ellen voor hun inzet voor de MR.  
  
Hendy gaat het financieel jaarverslag maken. Dit zal digitaal naar de ouders worden 
gecommuniceerd.  
  
Het voorstel vanuit de MR om de proef met het continurooster te verlengen, zodat er meer tijd is voor 
het proces zal teruggekoppeld worden naar het team. Hier kan de, te formeren, werkgroep ook een 
stem in hebben.  
  

Sluiting vergadering  
Ronald bedankt alle aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering om 21:30 uur  

  
 
 
 
 
 
 


