Notulen MR-vergadering obs Rubenshof 08 maart 2017

Aanwezig:

Gerda Boeren, Danny Kroos, Carla van Leijsen, Hendy Oomen,
Yolande Wilthagen en Marianne van Poppel (notuliste)

Afwezig m.k. Martin Bloemscheer en Martine Sarneel

1. Opening
Danny heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt vastgesteld.
Notulen GMR (19 december 2016)
Er is onduidelijkheid over de datum van de vergadering. Carla gaat dit na.
T.a.v. het beleid hoogbegaafdheid, is er nog een aantal vragen waarop het College
van Bestuur antwoord gaat geven.
Het project ISK (internationale schakelklas) is (vooralsnog) van de baan.
Notulen PGMR (12 december 2016)
OOT-leerkrachten (onderwijsondersteuningsteam) zijn leerkrachten met een mincontract. De vraag wanneer bekend wordt of er voor komend schooljaar vacatures
zijn binnen Delta, kan nog niet beantwoord worden. Eerst is de interne mobiliteit aan
de orde.
De opmerking in het verslag dat bekeken gaat worden of de 60 fte-ers van INOS
ergens ingezet kunnen worden, geldt alleen voor de invallerspool.
De skoolpads worden in de groep van Gerda regelmatig gebruikt. Functioneren in het
algemeen goed. Voor de groepen 3 zijn de skoolpads té geavanceerd. Daarnaast is
het programma te zwaar voor het wifi-netwerk.

2. Bedrag vaststellen speeltoestellen van Overblijfraad
Carla geeft een toelichting met daaraan gekoppeld een vraag aan de MR.
Zowel de Ouderraad als de Overblijfraad hebben een aantal jaren gespaard. Het
voorstel is nu een gedeelte van het bedrag te besteden voor de aanschaf van een
nieuw speeltoestel op het schoolplein. Met name de overblijvers zullen hier veel
plezier aan beleven. Op 15 maart mogen de leerlingen kiezen uit 3 speeltoestellen.
De MR gaat akkoord met het te besteden bedrag van de overblijfraad. Het restant
blijft in kas.

3. Overblijfraad:

probleem van ouders die hun kind(eren) niet opgeven. Hoe
hier mee om te gaan?
Ouders kunnen tot 11.00 uur hun kind(eren) aan- of afmelden. Ouders vergeten aan
te melden of zeggen dat het aanmelden niet lukte. Het aantal begeleiders tijdens het
overblijven wordt afgestemd op het totaal aantal kinderen dat aangemeld is.
Afgesproken wordt dat wanneer een kind overblijft dat niét is aangemeld, 2 x het
bedrag van € 1,75 in rekening wordt gebracht als extra administratiekosten (mits het
in het systeem kan).
Als ouders zeggen dat zij niet konden aanmelden, Rebekka laten meekijken.
De leerkrachten zijn niet verantwoordelijk voor een juist verloop van aan-/afmelden.

4. Continurooster: stand van zaken. Wanneer gaan we over tot onderzoek?
Het tevredenheidsonderzoek wordt pas in mei uitgezet. De school kan een vraag
toevoegen, met name over het continurooster. Standaard wordt de vraag gesteld of
de ouders tevreden zijn over de roostertijden. In het kader van transparantie wordt
het continurooster wel benoemd. De ouders mogen het bepalen, daarbij wordt wel
rekening gehouden met leerlingen en leerkrachten. De vraag is nu bij welk
percentage van voorstemmers het onderzoek naar invoering gestart gaat worden.
Kleinere scholen in Oosterhout gaan meer en meer over naar een continurooster;
grotere scholen niet.
Afgesproken wordt eerst het resultaat van het onderzoek af te wachten voordat een
beslissing tot onderzoek genomen wordt.

5. Resultaat tevredenheidsonderzoek
Wordt in mei gehouden. Uitslag aan het einde van het schooljaar.

6. Mededelingen
Maandag 20 maart is het “derdewerelddag” op de Rubenshof. Als doel is gekozen
voor het Lilianefonds, dat zich inzet voor gehandicapte kinderen in
ontwikkelingslanden. De leerlingen krijgen een kaart mee naar huis en een brief voor
de ouders om door “een heitje voor een karweitje” geld in te zamelen voor het fonds,
in de huiselijke kring. In de Info wordt hieraan aandacht besteed.
In het kader van de meldcode kindermishandeling, hebben de aandachtsfunctionarissen scholing gehad. Het team heeft een workshop gevolgd. Op tijd
signaleren en er iets mee doen
Het protocol “meldcode kindermishandeling” wordt in de teamvergadering binnenkort
vastgesteld. Op dit moment beoordeelt de Landelijke Vakgroep
Aandachtsfunctionarissen of ons protocol aan de wettelijke eisen voldoet en een
keurmerk kan krijgen.
Leerlingen van de groepen 5-8 hebben meegedaan aan het invullen van een lijst
over hoe zij de veiligheid op school ervaren. Het totale beeld is positief. Waar nodig
zijn/worden acties ondernomen.
Het team heeft een studiemiddag gehad over Station Zuid, de nieuwe leesmethode.
De suggestie is gedaan om met een tutor te lezen. Groep 8 helpt groep 4 bij het
technisch lezen: als je het goed doet, moet je het belangrijk maken voor kinderen.
Plezier in het lezen is heel belangrijk. Er ligt teveel nadruk op het technisch lezen.
Gerda meldt dat de Rubenshof volgend jaar februari een lustrum viert: het 35-jarig
bestaan van de school. Iedere 5 jaar verzorgen de ouders iets in de Bussel, als
cadeau van de ouders aan leerlingen en leerkrachten. Twee ouders zijn er al mee
bezig.
7. W.v.t.t.k./8. Sluiting
Daar er niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering.

