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De Oase
Verslag MR-vergadering van 22 Sep 2020 van 19:30 tot 21:10 – online via Microsoft teams
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Teamgeleding: Eline van Ruijven–Yperlaan, Eva van Amelsvoort, René Meeuwisse, Jurgen de Kock en
Adam Altena (directeur)
Afwezig:
Voorzitter:
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Kristel Rijpert
Hugo Lamers

1. Opening & vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet Eva van harte welkom als MR-lid van de
personeelsgeleding. Er zijn vooraf geen bijzonderheden te delen. Adam wil graag twee
agendapunten toevoegen; ouderbijdrage en jaarplan.
2. Vaststellen notulen 30 juni 2020
Bij punt 2: desgevraagd geeft Adam aan dat het verslag van de inspectie openbaar is gemaakt.
Het overall beeld dat aan de stichting Lucas Stichting is gepresenteerd is positief. De Oase maakt
onderdeel uit van dit rapport.
Bij punt 4: er is momenteel sprake van een afname van het aantal leerlingen bij groepen 1, 5 en
6. Toch is er ook sprake van een aanwas van leerlingen, waardoor de krimp van het totale
leerlingenaantal vooralsnog beperkt blijft met ongeveer 15 leerlingen.
3. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
4. Corona situatie algemeen
Afgelopen vrijdag is er nieuw beleid afgekondigd door de regering. Kinderen met snotneuzen
mogen gewoon naar school. Dit wil zeggen dat leraren eerder verkouden kunnen raken en zodra
ze lichte klachten hebben thuis hun testresultaat moeten afwachten. Adam geeft aan dat over
een maand er pas extra test capaciteit is in Den Haag, het duurt nu 3 dagen voordat er de
mogelijkheid is om getest te worden, dan 2 dagen voor uitslag, dus bij testen is een leerkracht
bijna een week afwezig. De situatie is erg lastig Het aantal besmettingen stijgt snel terwijl er
sprake is van een versoepeling van de regels voor basisscholen, dat maakt het team van de Oase
bezorgd. Advies van Kristel en vanuit oudergeleding is om deze spagaat te communiceren aan
ouders, dat deze huidige situatie echt lastig is voor school. Veel gaten vullen, en leraren staan
onder druk.
Schoolkamp groep 8
Het bestuur van Lucas Onderwijs heeft besloten het schoolkamp van groep 8 in November te
annuleren vanwege COVID-19 besmettingsrisico’s. Een aantal ouders van de kinderen van groep
8 is het niet eens met dit besluit. Adam heeft een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van

de ouders die een brief hebben gestuurd. Ouders betreuren dit besluit zeer, het kamp is een
hoogtepunt voor kinderen op school.
De voorzitter van de MR heeft contact opgenomen met de voorzitter van de GMR en zij zullen de
brief van de ouders van groep 8 ook in hun vergadering bespreken. De oudergeleding van de MR
begrijpt de teleurstelling, maar kan hier weinig in betekenen omdat het een beslissing op
bestuursniveau is, wel hopen zij dat er actief wordt gekeken naar een alternatieve manier om de
herinnering aan groep 8 te borgen. Adam geeft aan dat dit zeker gaat gebeuren.
Online lesgeven
Adam verwacht niet dat de hele school weer verplicht naar huis zal worden gestuurd door de
regering en terug gaat naar thuis onderwijs. Gezien de nieuwste beleidsinstructies zal deze
basisscholen open houden. Klassen die thuis komen te zitten doordat een leerkracht in
quarantaine zit of in afwachting is van een testresultaat, zullen wel zoveel mogelijk digitaal thuis
onderwijs krijgen, zoals in periode Maart-April. Dit gaat niet voor de kinderen die ziek thuis of in
quarantaine zitten. Hooguit kan de juf of meester wat herhaal opdrachten geven, maar nieuwe
stof is niet te doen naast de reguliere les. Leraren kunnen niet op school zijn en tegelijk digitaal
lesgeven. Als de leraar thuis zit in quarantaine en verder niet ziek is, dan kan dat wel. De
oudergeleding vraagt hierop alvast te anticiperen en digitale thuislessen alvast voor te bereiden
zodat er in geval van nood, zaken klaarliggen.
Ouderinfoavond etc.
Op dit moment kunnen veel informatieavonden zoals onder andere de ouderavond,
informatieavond groep 3 en de informatiedagen groep 7 niet doorgaan vanwege alle regels
rondom Covid 19. Er zal op korte termijn gekeken worden naar mogelijke invullingen al dan niet
digitaal. De OR en de MR zullen hierbij aanhaken.
Activiteiten
Ten aanzien van de activiteiten in de komende periode (Sinterklaas, Kerstmis etc.) zal gekeken
worden hoe dit volgens de richtlijnen kan worden opgepakt. Ouders zullen hier tijdig over
worden geïnformeerd.
5. Stand van zaken nieuwbouw en tijdelijke verhuizing
De nieuwbouw gaat nu naar afronding technisch ontwerp. Er zijn geen bezwaren ingediend
m.b.t. de bouw- en omgevingsvergunning, dus de vergunning is onherroepelijk. Tijdsplan van
aanbesteding nieuwbouw. Oktober start van aanbesteding. November inzendingen en prijzen
van partijen bekend. De aanbesteding van de portocabins wordt volgens verwachting ook in
oktober opgestart door de gemeente. Uitgangspunt is dus nog steeds een tijdelijke verhuizing
vanaf december 2020/januari 2021. Kristel geeft aan namens oudergeleding dat het belangrijk is
om de kinderen goed mee te nemen in het verhuisproces. Op dit moment zijn er niet heel veel
vragen van ouders over verhuizing. Op de website is een aparte pagina aangemaakt met
veelgestelde vragen, deze pagina zal worden bijgehouden en geactualiseerd. Door de stichting
van de vrienden van De Oase wordt er meegedacht over de inrichting van het schoolplein.
Annemiek geeft aan dat de eerste bijeenkomst over de buitenruimte erg leuk was, ze zijn
bijvoorbeeld naar de Pastoor van Ars school geweest om te zien hoe het daar is ingericht.
6. Subsidie terugdringen achterstanden n.a.v. corona
Vanuit de oase is subsidie aangevraagd om eventuele achterstanden bij kinderen, opgelopen in
coronatijd, aan te pakken. Technisch lezen heeft hierin de meeste prioriteit. De focus ligt op

kinderen in groep 4-5-6 die achterstand laten zien, en om die extra ondersteuning te bieden. De
impact en effecten moet ook gemeten en verantwoord worden. Per oktober 2020 hoopt Adam
definitief te horen dat subsidie rond is en zodra daar uitsluitsel over is zal het opgepakt worden.
7. Mededelingen team
- Juf Lisanne gaat met zwangerschapsverlof per 9 oktober
- Juf Daphne en juf Martje komen in oktober terug van verlof

ouderbijdrage (extra agendapunt)
Adam vraagt de oudergeleding in te stemmen met een voorstel ten aanzien van de hoogte van
de ouderbijdrage van 2020/2021. Kristel vraagt hem dit op papier te zetten en zegt toe voor 1
oktober met een reactie te komen.
Jaarplan en begroting
Het is niet gelukt om het jaarplan af te ronden door alle drukte rondom corona. Normaal zou dit
1 oktober 2020 afgerond moeten zijn. Adam vraagt uitstel aan zijn bestuur en zal het dan ook op
een later moment inbrengen in de MR-vergadering. Hij streeft er naar om dit in de vergadering
van november te agenderen. De leden van de oudergeleding geven aan dat ze dit graag ruim 2
weken van te voren ontvangen zodat ze tijd hebben om er naar te kijken. Adam geeft aan dit
voor de herfst vakantie te kunnen delen.
Forecast en overige
Ook de forecast wordt in een latere vergadering besproken.
8. Jaarplanning
De jaarplanning zal worden bijgewerkt en voortaan iedere vergadering worden doorgenomen.
Ouderenquête – Staat op de planning om 1 maal in de drie jaar af te nemen, dat is door het
bijzondere afgelopen jaar niet gedaan. In klein comité zal worden gekeken hoe dit nu op te
pakken en wordt gekeken naar mogelijke onderwerpen.
Schoolgids – Vraag vanuit oudergeleding om deze eerder te delen zodat er meer tijd is om dit
goed samen door te nemen en gezamenlijk goed af te ronden, daar was afgelopen jaar bijna
geen tijd voor.
Pesten – Jurgen en Renée geven aan dat de Oase hier veel aan doet, elke klas aan het begin van
elk schooljaar geeft hier aandacht aan, zodat dit meegenomen wordt gedurende het jaar. Ernest
geeft aan dat digitaal pesten wellicht nog wat aandacht verdient, daar is veel minder zicht op.
Adam geeft aan dat je als leraar wel resultaat van pesten ziet in de klas maar niet altijd weet wat
er allemaal gebeurt en ook dat ouders een rol hebben om leraar te informeren. Hugo geeft aan
dat een aantal tips aan ouders wellicht handig is om het juiste evenwicht te vinden als ouder
tussen alles controleren en geen idee hebben wat de kinderen digitaal uitspoken.
Opvolging oudergeleding: Kristel stelt voor om de termijnen en verkiezingen met aflossing
anders te doen, nu gaat bij wisseling van de wacht te veel kennis verloren en moet je elke keer
weer opnieuw beginnen. Dit zal in één van de komende vergaderingen op de agenda komen.
Planning: Oudergeleding geeft aan dat de planning van de MR dit jaar vaak spaak liep, mede ook
door corona, maar dat het goed is om deze jaar planning helder te hebben en na te volgen. De

MR oudergeleding stelt voor om een duidelijke jaarplanning te maken met overzicht van
hoofdpunten per MR vergadering gedurende het jaar.
9. Sluiting
De volgende MR vergadering is op 24 November 2020. Kristel sluit de vergadering.
Actielijst
2- Zorgen over versoepeling regeringsbeleid en
stijging van aantal besmettingen en daardoor
extra zorgen en druk op het team
communiceren naar ouders. Ook mogelijkheid
van klasuitval en/of individueel kind dat thuis
werkt helder maken en uitleggen.
3- Ouder enquête invulling oppakken
4- Ouderinfoavond invulling, welke info is
prioriteit, welke middelen, hoe en een advies.
5- Voorstel op papier over financiële afwikkeling
ouderbijdrage voorleggen aan MR
6- Hoe ouders en kinderen goed te betrekken bij
aankomende verhuizing om ze mee te nemen in
het proces – plan van aanpak en communicatie
7- Jaarplan afronden en voorleggen in volgende
MR
8- Voorstel termijnen, verkiezingen en aflossing
oudergeleding agenderen.
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