Notulen MR-vergadering obs Rubenshof 13-04-2016
Aanwezig:

Martin Bloemscheer, Gerda Boeren, Danny Kroos, Carla van Leijsen,
Hendy Oomen, Martine Sarneel en Marianne van Poppel (notuliste)

Afwezig:

Yolande Wilthagen

1. Opening
Martine opent de vergadering. I.v.m. problemen met de mail, is de agenda met
bijlagen nogal laat verstuurd, waarvoor excuses.
Vaststelling agenda:
Agendapunt 7 Formuleren standpunt rondom digitaal rapport, wordt nu niet
behandeld omdat de school nog niet zover is.
Ingekomen stukken:
Info MR. Hierin staat meestal wel een aantal tips. Gerda neemt de info mee.
Nadat de vorige notulen waren vastgesteld, heeft Karin nog een reactie gegeven.
Deze reactie wordt als bijlage bij de notulen gehouden. Afgesproken wordt dat de
conceptnotulen naar iedereen worden verstuurd met het verzoek binnen een week te
reageren. Hierna worden ze definitief gemaakt.
2. Notulen GMR (25-01-2016) en PGMR (18-01-2016)
Karin heeft in de MR-vergadering van 8 maart al de belangrijkste zaken
doorgegeven.
Opmerkingen n.a.v. vastgestelde notulen MR 8 maart 2016
De Zwaaikom gaat het onderwijs voor de AMA’s (kinderen tussen 12-18 jaar)
verzorgen. Zij krijgen centraal onderwijs.
3. Spin off overblijven met Edith n.a.v. vorige MR-vergadering
(incl. opmerking van Danny)
De oproep om vrijwilligers te werven heeft 2 aanmeldingen opgeleverd (één
grootouder). De cursus is vastgelegd, boeken zijn besteld. Rubenshof werkt met één
begeleider per 10 kinderen; voorschrift is 15.
Danny benadrukt het belang van de kwaliteit van het overblijven. Aan de hand van
een praktijkvoorbeeld, geeft hij aan dat er vanuit de begeleiding (te) weinig wordt
gedaan als er iets met een kind aan de hand is (bijv. gevallen). Carla antwoordt dat
dit al via de coördinator met de vrijwilligers besproken is. De veiligheid van de
kinderen moet gegarandeerd worden. Het heeft zeker de aandacht.
Eveneens aan de hand van een praktijkvoorbeeld vraagt Martin aandacht voor
pestgedrag. Bij signalering hiervan, direct communiceren met de leerkrachten (niet in
het zicht van het kind). De leerkrachten maken het dan in zijn algemeenheid
bespreekbaar. Gepeste kinderen zeggen meestal niets tegen hun ouders uit angst
dat het erger wordt.

4. Groepsindeling 2016-2017
Carla licht toe dat de cao-onderhandelingen zijn afgebroken. Door de Wet Werk en
Zekerheid wordt het moeilijk om na 1 juli afwezige leerkrachten volledig te
vervangen. Flexibele contracten mogen slechts beperkt gebruikt worden. Het is
echter onbetaalbaar alle vervangers een vast contract te bieden.
Rubenshof kan wel het aantal klassen handhaven. Het voorstel is als volgt:
Schooljaar 2016-2017:
3 groepen 4
2 groepen 3 + extra ondersteuning bij het lezen, bijv. door
het inhuren van een onderwijsassistent voor een aantal
uren per dag bij SKO
5 groepen 1-2
Het team leerkrachten staat achter dit voorstel. Ook de MR gaat hiermee akkoord.
5. Vrije vrijdagen kleuters veranderen
Carla vraagt de MR mee te denken. Er ligt een voorstel om de 4-jarigen 4 dagen mee
te laten draaien. Dus vrijdag de hele dag vrij, met uitzondering van “speciale”
vrijdagen. Gerda vult aan dat het hoofddoel was de groepen 2 meer aandacht te
geven; het bijeffect is dat de groepen 1 vrij zijn op vrijdag.
De MR heeft geen bezwaar tegen dit voorstel. Carla komt hier nog op terug.
6. Vakantierooster 2016-2017
Carla meldt dat het rooster nog niet helemaal klaar is. Het schooljaar heeft 39
lesweken; 2 weken meivakantie, vrij op de vrijdag na Hemelvaart. Voor de rest
hetzelfde als het huidige schooljaar m.u.v. de vrije week in juni.
Daarnaast 2 studiedagen op de di. en woe. na Pinksteren, 3 vrije vrijdagen i.v.m. de
rapporten, een vrije dinsdag- en donderdagmiddag voor de groepenplanning.
In de volgende MR wordt het complete vakantierooster gepresenteerd.
Carla heeft nog een voorstel over de schoolgids en -kalender. Deze zijn tot nu toe op
papier beschikbaar. Men is nu bezig met een soort kleine schoolgids met
verwijzingen naar de website. De kalender wordt dan ook digitaal. De MR heeft geen
bezwaar tegen digitalisering.
Een papieren versie blijft beschikbaar.
8. Mededelingen
Team:
Gerda meldt voor volgend schooljaar een mogelijke verandering m.b.t. de
contactavonden. Het voorstel is na de eerste 6 weken een oudergesprek te hebben.
Daarna volgen nog 2 reguliere contactavonden.
Voor de meldcode kindermishandeling is een protocol in de maak. Volgend jaar komt
er nog een studiedag. Ook op de website wordt dan aan dit onderwerp aandacht
besteed.
Voorschool:
loopt goed.
9. W.v.t.t.k.
Carla heeft de offerte voor afvalverwerking doorgestuurd naar Delta. Een ouder stelt
zich beschikbaar mee te denken.
In de volgende MR wordt afgesproken wie het stukje voor de Info gaat schrijven.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering na iedereen bedankt te hebben voor het
“brainstormen”.

