MR vergadering
maandag 11 januari 2016

Aanwezig: Laura, Francis, Marieke, Mark, Paul, Emine en Erik (OR), Antoinette
(toehoorder)
Afwezig: Notulant: Marjolein
1. Opening en vaststelling agenda:
 vastgesteld
2. Notulen vorige vergadering:
 Foto’s van de teamleden worden op de studiedag door een
fotograaf gemaakt. Daarna komen de foto’s bij de voordeur te
hangen en op de website.
3. Ingekomen post:
 Laura, Emine en Marjolein hebben gestemd OPR passend
onderwijs.
4. Mededelingen:
 Felix blijft in 1/2D werken. Wanneer hij begint aan de
gymopleiding stopt hij in groep 8. Marie-José neemt de groep
vanaf 19 februari op de vrijdagen van Felix over.
 Janny is per 21 januari weer terug na operatie.
 Jeanne de Jong is hersteld na ziekte.
 Lenie is oma geworden en Harrie is opa geworden.
 Linda is bevallen van een dochter Lot.
 Paul is 29-2 ,11-4 , 17-5 niet aanwezig i.v.m. werk. Paul geeft
aan te willen stoppen. Hij stelt zijn positie ter beschikking. De
reden is dat hij minder binding met school heeft vanwege kind in
groep 8.
5. Ouderraad:
 Betreft ouderportal. De vraag is of een vervanger kan/mag
inloggen in het ouderportal. Dit i.v.m. de privacy. De gebruiker
van het portal moet een individu zijn. Dat is de meest privacy
waarborgende methode. Rene kijkt naar de ziekmeldingen in het
portal. Dit wordt teruggekoppeld naar Jos.
6. Reglement/statuten:
 Er wordt kenbaar gemaakt aan de ouders dat er ruimte komt in
de MR vanwege afvloeien. Dit wordt in de weekbrief vermeld.

Actie

Marieke

7. Toekomstvisie van ‘t Hout:
 Er is een werkgroep opgericht voor OBS ’t Hout. Samen met de
Mark
gemeente wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de
toekomstige aanpassingen, uitbreiding van het gebouw van obs
’t Hout in relatie tot de toekomstvisie.
In februari komt de werkgroep bij elkaar. Dit onderwerp komt nog
terug op de agenda.
8. Fietsenstalling helling/ parkeerplaats:
 De helling is een openbare weg van de gemeente en zij wil de
helling niet aanpassen. Volgens de gemeente is de helling
gemaakt zoals afgesproken volgens plan. De helling aanpassen
is technisch een moeilijk verhaal. De situatie om de helling heen
kan ook aangepast worden. Optie is om de veiligheid van de
helling mee te nemen in aanpak van de parkeerplaats.
9. Locatie groep 8 schooljaar 2016-2017
 Er is een enquête in de week van 4 januari uitgegaan naar
ouders en kinderen van groep 8. Er zijn in de enquête 3 open
vragen gesteld. Hier wordt een analyse van gemaakt en
besproken in MT.
 Overblijfmoeders worden ook meegenomen in enquête.
 Op de MR vergadering van 29-2 wordt de uitslag van de
enquête besproken. De mogelijkheden voor noodlokalen zijn
Mark
dan in kaart gebracht door Mark.
10. GMR:
Mark
 Er is binnen het team nog geen GMR-lid aangesteld.
11. Schoolplan:
 ‘Missie en visie’ is het begin van het nieuwe schoolplan en is
door de MR akkoord bevonden.
12. Functiemix:
 Er is een vacature voor specialist meer-en hoogbegaafdheid.
13. Rondvraag:
 Antoinette: Het is druk met parkeren voor de school. Kan hier
aandacht voor komen dmv een stukje in de weekbrief?
 Paul zorgt bij afwezigheid voor vervanging via Anja of via email.
 Mark: Vanuit werkgroep ‘gezonde school’ komt het voorstel voor
een ‘waterdag’ op woensdag i.p.v. fruitsap. De Mr wordt
gevraagd of hier draagvlak voor is. De MR stemt niet in met dit
voorstel, omdat er op dit moment nog te weinig informatie is om
een goed onderbouwd besluit te nemen over de waterdag. Dit
punt komt op de agenda voor de volgende vergadering.
 Mark: Volgende keer bespreken hoe we logistiek de weekviering
veilig en goed kunnen laten verlopen. De belangstelling van
ouders en andere belangstellenden is groot. Dit punt komt op de
agenda voor de volgende vergadering
14. Sluiting

Datum

Actiepunten

Actienemer Plan

25-11-2014

Binnen 3 dagen na
vergadering de notulen
doorsturen om te
accorderen.
Niet vergeten om de
definitieve notulen na
aanpassingen naar
iedereen door te sturen.
Graag binnen 2 weken.
Contact gemeente over
helling nieuwe
fietsenstalling.
Statuten MR
Foto’s klassen/website

Notulant

18-5-2015

7-09-2015
19-10-2015
19-10-2015

19-10-2015
19-10-2015

19-10-2015

11-01-2016

Meerwaarde aanmelden
algemene ouderavond,
terugkoppeling MT
Enquêtes maken en
verspreiden
Mogelijkheden
inventariseren voor
alternatieven lokalen in de
wijk, vanuit gemeente
Plan Topklas doorsturen

Vacature MR ouders
inlichten

Na
goedkeuring
notulen.

Datum
gereed
-

Mark

15-6-2015

Mark
Marjolein,
Emine
Mark

11-1-2015
11-1-2015?

Mark

1-11-2015?

Mark

11-1-2015?

Mark

11-1-2015?

11-1-2015?

