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Notulen MR-vergadering OBS Rubenshof 10 maart 2021 
 
Aanwezig: 
Carla van Leijsen, Hendy Oomen, Yolande Wilthagen, Peter Kerstens, Ronald Rasing, Femke 
Schouten, Stefan Hoogesteger en Monique van Ham (notuliste) 
 
Afwezig: Janneke Baaij, Jeanne Schellekens 
 
In verband met corona loopt de vergadering via Teams. 
 

Opening 
19:35 uur  Ronald heet iedereen welkom.  

 
Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld, er worden geen extra punten ingebracht. 
 

Ingekomen stukken 
Info MR. 
Peter maakt een nieuwe map en houdt deze in eigen beheer. 
De map kan bij Peter worden opgehaald ter inzage. 
 

Notulen OR 
Geen notulen 

 
Notulen MR 
Carla merkt op dat de ledenlijst aangepast dient te worden, Ronald neemt dat op zich. 
De notulen worden vastgesteld. 

 
Stand van zaken corona 
Testen van leerlingen kan het best bij de teststraat in Breda. 
Daar is de test minder diep in de neus dan op andere locaties. Dit is voor kinderen prettiger. 
 
Er zijn momenteel veel kinderen afwezig i.v.m. ziekte en/of corona gerelateerde klachten. 
Twee leerlingen zijn positief getest maar zijn sinds de voorjaarsvakantie niet op school geweest, 
Er is een protocol voor kinderen die afwezig zijn i.v.m. klachten. 
Leerkracht achterhaalt of kind in gelegenheid is om thuis te werken. Is een leerling echt ziek dan kan 
dat niet. Wanneer er verder geen mogelijkheid is om lesmateriaal bij leerling thuis te bezorgen dan 
doet Alex of Jan dat. 
 
Het proces is niet waterdicht. Ouders kunnen ervoor kiezen hun kind wel of niet te laten testen 
wanneer zij zelf positief zijn.Is leerling positief dan moet zowel de klas als de leerkracht thuis blijven. 
Wanneer er niet getest wordt dan blijft de leerling 10 dagen in quarantaine en krijgt thuis de lesstof 
aangeboden. 
 
Op dit moment zijn er veel leerlingen afwezig, dat brengt problemen voor het afnemen van de 
citotoetsen met zich mee. 
Hoe staat het met opgelopen achterstanden ten gevolge van coronamaatregelen? 
Het verschil tussen zwakke en sterkere leerlingen wordt groter. Er wordt op school een inhaalslag 
gemaakt, lesstof herhaald, onderzocht wat bij de leerlingen wel/niet goed ingeoefend is. Sterkere 
leerlingen ondervinden weinig problemen. Over gehele linie is rekenen, spelling, lezen minder goed 
geautomatiseerd. 
 
Positief is dat in de hogere groepen DMT (drieminutentoets) lezen, werkwoordspelling goed gemaakt 
is.Er wordt hard gewerkt, veel herhaald. De leerlingen zijn heel ontvankelijk voor de lesstof, ze willen 
graag leren. 
 
In groep 4 groot verschil DMT lezen in beide groepen. 
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Er wordt veel stof uit de lockdownperiode geoefend en herhaald. 
 
In groep 3 vallen de DMT’s niet tegen. Moeten nog ingevoerd worden in het leerlingvolgsysteem. 
 
De subsidie, voor ondersteuning van leerlingen met achterstand ten gevolge van corona, is 
binnengehaald. Dit gaan we omzetten in hulp en ondersteuning. 
Volgende week wordt hierover meer duidelijk. 
 
 

Mededelingen Carla 
Bij Delta-onderwijs komen nieuwe medewerkers in beeld. Koos de Bie is nieuwe 
communicatiemedewerker. Er is kennisgemaakt met de beleidsgroep onderwijs. Er wordt hard 
gewerkt en goed nieuw beleid ontwikkeld. Nieuwe bestuurder Niels Brans zet overal vaart achter. 
Vanuit Delta wordt goede support, ondersteuning gegeven. Er komt snel antwoord op vragen. 
 
Het basisvakantierooster is goedgekeurd door de GMR. Dit wordt nog aangevuld met extra vrije 
dagen per school. 
 
Er wordt gewerkt aan een nieuw werkverdelingsplan. 
Wat willen we, hoe laat zijn leerkrachten op school aanwezig, welke taken en hoeveel uur staat 
daarvoor, we willen graag tevredenheid binnen het team. De basis is goed. 
 
Tijdens de lunchtijd is er een kwartier onderwijstijd. Dit wordt ingevuld met educatie zoals voorlezen, 
uitleg geven of een educatief filmpje. Daarna spelen de leerlingen een half uur buiten. 
Deze 5 kwartier per week voorkomt dat OBS Rubenshof op het minimum van onderwijstijd komt te 
zitten. 
 

Schoolveiligheidsplan 
Dit is nog niet op orde. De informatie is wel aanwezig, maar moet één geheel worden. Er moeten nog 
zaken inhoudelijk aangepakt worden. 
Het streven is om dit voor de volgende MR vergadering op 14 april op orde te hebben. 
Er kan ook gekeken worden naar het algemene veiligheidsplan van Delta dat per school aangepast 
kan worden. 
 

Onrust na schooltijd 
Na schooltijd zijn er problemen met een aantal kinderen uit groep 8. Zij doen vervelende dingen zoals 
gillen, eieren gooien. De betreffende ouders zijn hierover benaderd en vrijdag wordt er een stukje in 
de INFO geplaatst met de oproep aan ouders dit met hun kinderen te bespreken. 
 

Enquete tevredenheid ouders 
Wordt Deltabreed gehouden. Vragenlijst is vereenvoudigd. 
Ouders/leerlingen ontvangen een persoonlijke inlogcode. 
De uitslagen worden op de website gepubliceerd. 
Tot nu toe is dit door ongeveer de helft van de ouders ingevuld. 
De vragen zijn erg algemeen, er kunnen geen opmerkingen geplaatst worden. 
 

Schoolkamp, musical 
Er is nog veel onduidelijk ten gevolge van corona. Musical: Apart per groep, of toch één grote 
musical? Mogen ouders in de school? Wat wil Delta? Welke richtlijnen gaan gelden? Hoe kan en mag 
er geoefend worden? Nog afwachten. 
 
Schoolkamp: Het schoolkamp valt laat in het schooljaar, misschien is er dan al ruimte voor 
versoepeling. Er zijn verschillende mogelijkheden. 
Vorig schooljaar zijn de 3 afscheidsdagen vol activiteiten goed bevallen. 
Er is ook een mogelijkheid om het kamp eventueel wel door te laten gaan maar dan met verschillende 
groepen te werken.Afwachten wat er kan en vooral mag. 
 
Ook over de doorgang van de kleuterdag, Koningsdag, sportdag is nog niets bekend. 
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Mededelingen 
Nanouk heeft vanuit de GMR doorgegeven dat er vanuit Delta twee cursussen online worden 
aangeboden voor MR-leden. MR start en het vervolg hierop, MR effectief. Ronald heeft Femke 
hiervoor aangemeld, maar heeft vanuit GMR geen reactie ontvangen. 
Nanouk was hierbij wel aanwezig. Pas eind van het jaar zullen er nieuwe trainingen zijn. Aan Nanouk 
wordt gevraagd of zij informatie, tips kan geven die zij in de cursus heeft opgedaan. 
 

Studiedag executieve functies 
Deze methode is goed ontvangen en gaat ingevoerd worden. Het biedt hulp aan zowel de 
leerkrachten als ook aan ouders in de ondersteuning van hun kinderen. Het is ook goed voor de 
samenwerking met ouders. 
 

W.V.T.T.K 
Hendy heeft niets terug gehoord over de € 50,00 die per groep te besteden is. 
Er wordt, soms in de vorm van verkiezingen, met leerlingen over gesproken. 
Groepen mogen hun bedragen ook samenvoegen. 
 

Sluiting vergadering 
Ronald bedankt alle aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering om 21:30 uur. 
 
De volgende MR vergadering staat gepland op woensdag 14 april 2021. 

 


