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Notulen MR-vergadering OBS Rubenshof 25 november 2020 
 
Aanwezig: Peter, Femke, Stefan, Yolande, Hendy, Carla, Ronald, Nanouk, Monique (notuliste) 

Afwezig met kennisgeving: Janneke en Jeanne 

 

Opening 

19:40 uur Ronald opent de vergadering. Deze loopt via Teams.                                                             

Femke en Stefan, oudergeleding, worden als nieuwe leden verwelkomd. Zij stellen zichzelf voor. 

Agenda 

Hendy heeft een extra punt, schenking voor een wens, ingebracht. De agenda wordt vastgesteld. 

Ingekomen stukken 

- Bedankje namens Dorie voor het cadeau dat ze bij haar afscheid heeft ontvangen. 

- Info MR. De (roulatie-) map ligt nog bij Jeroen. Ronald zal hem daarover een bericht sturen 

Zodra de map terecht is kan deze rouleren. 

- Cursusaanbod MR. Peter stuurt dit naar Monique zodat dit als bijlage bij de notulen 

verstuurd kan worden. 

- 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. 

MR start vindt plaats op 2 december van 19:30 – 22:00 uur. 

Femke meldt zich hiervoor aan. Ronald gaat dit regelen. 

VOO biedt een soortgelijke cursus aan. 

 

Notulen 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

 

Continurooster 

Er is veel gebeurd. Op de enquête en bericht in de nieuwsbrief zijn veel reacties binnen gekomen. 

Keuze is aan de ouders bekend gemaakt. 

Er zijn problemen  met de opvang het eerste kwartier na schooltijd. Opvang het Toverstokje is niet in 

de gelegenheid kinderen van OBS Rubenshof op te vangen omdat zij kinderen van de Duizendpoot 

ophalen en  i.v.m. kleinschaligheid niet de mankracht hebben om dit ook voor OBS Rubenshof te 

doen. 

Er wordt nog bekeken of er ergens anders mogelijkheden zijn. 

Het betreft de maandag, dinsdag en donderdag voor 2 tot 4 kinderen. 
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Carla inventariseert bij betreffende leerkrachten of opvang binnen de school op deze 3 dagen 

mogelijk is. 

Mochten de leerkrachten er niet achter staan dan moet er naar andere oplossingen gekeken worden. 

Probleem is dat leerkrachten na schooltijd vaak verplichtingen hebben waardoor opvang niet altijd 

mogelijk is. 

(Stefan biedt aan zo nodig eens per week op het schoolplein te surveilleren om de betreffende 

kinderen in de gaten te houden ) 

Standpunt van de MR:  Naar ouders communiceren dat school deze opvang op zich neemt tot aan de 

voorjaarsvakantie (met mogelijk uitloop naar de meivakantie). Daarna ligt de verantwoordelijkheid 

bij de betreffende ouders. 

Vanuit de collega’s zijn er weinig reacties gekomen. 

Peter heeft in groep 8 gepolst en iedereen vindt het nieuwe rooster prettig. 

Er zijn geen negatieve geluiden gehoord. Ouders zijn blij te weten waar ze aan toe zijn. Het is 

geaccepteerd. 

Er moeten nog wel zaken geregeld, afgesproken worden. Bijvoorbeeld: worden de 

pauzetijden/schooltijden nog aangepast? De invulling wordt nog binnen het team besproken.                                                             

Opmerking van Carla: Ook wat betreft de voorschool zal hierover nog gesproken moeten worden. 

Voor de volgende MR vergadering zal dit onderwerp opnieuw op de agenda gezet worden. 

 

Aanpak in coronatijd 

Dit is besproken binnen de GMR. 

Heeft de school een passend plan? Zijn er voorbereidingen getroffen? Er is overleg geweest met Niels 

Brans (nieuwe voorzitter bestuur), dit overleg verliep zeer prettig. Niels is goed benaderbaar. In de 

directeurenraad is een crisisteam opgezet, zij zijn pro-actief. Nieuwe medewerkers zijn aangesteld 

o.a. ICT=medewerker voor 5 dagdelen per week, secretaresse. De betreffende ICT-medewerker heeft 

al hulp geboden aan onze school. 

Ronald: Er is goede support vanuit Delta maar is er ook een goede voorbereiding mochten online 

lessen weer nodig zijn? 

Carla: Een plan is in de maak, we hebben inmiddels ervaring opgedaan. Het actieplan moet nog 

verder uitgewerkt worden. 

Wanneer momenteel kinderen thuis moeten blijven, bijvoorbeeld omdat ze in quarantaine zijn, loopt 

het proces van thuiswerken goed. Het vraagt veel van de leerkrachten want er moet voor per kind 

een heel programma gemaakt worden. De communicatie vanuit ouders kan beter. 

Voor de eerste dag zijn er standaard afspraken en voor de dagen erna worden er specifieke 

afspraken gemaakt. Werk wordt mee naar huis gegeven. Niet voor groep 8, want daar wordt gewerkt 

met Snappet. 
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Kerstvakantie 

Vanuit de overheid wordt gesproken over een eventuele verlenging van de kerstvakantie. Wat dit 

inhoudelijk betekent en wat de gevolgen hiervan zijn is veelal nog onduidelijk. 

Toch is het goed om tijdens de bouwvergadering alvast te kijken wat voor afspraken er, vooraf, al 

gemaakt kunnen worden. 

Schenking voor een wens 

Jaarlijks wordt er vanuit de MR een bedrag uitgetrokken om te schenken aan een goed doel. In de 

afgelopen twee jaren is er een bijdrage geschonken van € 500,00 voor bibliotheekboeken. 

Morgen, 26 november, wordt binnen het team besproken of er voorstellen zijn. 

Hendy geeft aan dat er binnen de werkgroep techniek al een idee ligt namelijk: 

Een techniek workshop van een uur, door Science, voor de groepen 3 t/m 6. (de groepen 1-2 en 

groep 8 hebben jaarlijks al een techniek ochtend en groep 7-8 hebben jaarlijks een project op het 

Hanzecollege). De kosten zouden uitkomen op € 130,00 per groep voor een uur. Het betreft 8 

groepen. 

Dit bedrag ligt hoger dan wat er in voorgaande jaren is uitgegeven, maar er is ook budget vanuit het 

potje Techniek. 

Omdat het nu nog te vroeg is om hierover te beslissen wordt dit onderwerp nogmaals op de agenda 

gezet voor de komende MR-vergadering. 

Mededelingen 

Carla:                                                                                                                                                                  

Vanuit school hebben directie en IB’s overleg met de werkeenheid Noord, binnen Oosterhout zijn we 

nu samengegaan met werkeenheid Oost. Dit zijn totaal circa 10 scholen. Hierbij zijn deskundigen 

betrokken vanuit OOC, de Wissel en het Samenwerkingsverband. 

Er wordt met de IB’s gekeken naar te behalen doelen betreffende passend onderwijs. Tijdens de 

laatste vergadering is gekeken naar taalgebruik door leerkrachten onderling, naar kinderen en naar 

ouders. Doel is om zaken positief te benoemen, maar daarbij toch het beestje bij de naam te 

noemen. 

IB’s koppelen dit terug naar het team. 

€ 42.000,00 subsidie is binnen. Te gebruiken voor de verlenging van onderwijstijd voor kinderen die 

ten gevolge van corona achterop geraakt zijn. Marijke bekijkt met de IB’s welke kinderen hiervoor in 

aanmerking komen. Vanaf groep 2, maximaal 47 kinderen. Het betreft onderwijstijd voor taal, lezen 

en rekenen. In principe na schooltijd van 14:30 – 15:15 uur. Dit moet nog vorm krijgen. Er moet 

onderzocht worden welke leerlingen dit betreft en waar de behoeften liggen, zijn er mogelijkheden 

voor extra ondersteuning onder schooltijd? Dit om overbelasting van het team te voorkomen. 

Ook dit onderwerp wordt vervolgd. 

 

Begroting. Op 13 en 15 januari heeft Carla gesprek met college van bestuur, daarna zal de begroting 

voor volgend schooljaar door Carla gepresenteerd worden. 
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Vanuit de overheid is het aantal uren dat kinderen naar de voorschool gaan bijgesteld. Van 2 x per 

week 2,5 uur naar 8 uur per week en voor VVE-kinderen wordt dit 4 dagdelen van 4 uur. Er moet 

gekeken worden hoe dit organisatorisch vorm moet krijgen. 

 

Rondvraag 

Volgende week werkt Julia voor het laatst, zij gaat met pensioen. Voorlopig wordt er iemand vanuit 

de flexpool aangenomen en schuift de vacature door naar volgend schooljaar. Doordat het 

zwangerschapsverlof van Mariska verlengd is, kan zij hiervoor niet in aanmerking komen. 

Namens de MR worden er voor een aantal collega’s nog cadeautjes geregeld. 

De volgende vergadering is op woensdag 20 januari om 19:30 uur. 

Sluiting 

21:00 uur Ronald sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de inzet. 

 


