MR vergadering
Maandag 10 september 2018

Aanwezig: Mark Verhees, Nienke Bombeeck, Leonie Sans, Laura Vliegenberg, Dennis
Gremmen, Mark van Kemenade
Afwezig: Paddy Traa, Nienke Bombeeck vanaf half 9
Notulant: Laura
1. Opening
Welkom iedereen.
2. Notulen vorige vergadering/ actielijst:
 Dit schuift door naar de volgende vergadering.
 MR cursus gaat georganiseerd worden de Bundertjes en
Brandevoort gaan sowieso meedoen.
 Traktatiebeleid wordt opnieuw bekeken en ingediend.
3. Ingekomen stukken / Mededelingen:
 Mededelingen vanuit school worden vrijdag vóór de MR
vergadering naar de MR verstuurd. Voordeel het is actueel nadeel
weinig tijd om te lezen. Beleidsmatige stukken die meer leestijd
vergen zullen uiterlijk 1 week van tevoren verzonden worden naar
de MR-leden.
 Mondelinge toezeggingen m.b.t. extra lokaal in Mahoniehoutstraat 9
zijn helaas niet uitgevoerd.
 Pas in de eerste week van het schooljaar is door externen
ondertekend. Er zal conform planning gestart worden met de
verbouwing.
 Vacature groep 7: 1 kandidaat, maar unaniem afgewezen. Nieuwe
sollicitatieronde in gang gezet. Dinsdag 25 september gesprekken.
Voorzitter Mark Verhees sluit vanuit MR aan bij deze gesprekken.
 N.a.v. het bericht over het verbod op kleutertoetsen, legt Mark uit
waar dit vandaan komt. Binnen Helmond is er voor gekozen om met
“Kijk” te gaan werken en binnen dit volgsysteem een gradatie aan
te brengen in leerdoelen. Dit vooral om aan te tonen hoeveel de
kinderen gegroeid zijn.
4. Agenda invulling 2018-2019 MR
 Gesproken over onderwerpen die zeker terug dienen te komen op
de MR agenda tijdens schooljaar 2018-2019. Vast agendapunt blijft
de samenwerking met Villa Vrolijk, de toekomstige huisvesting en
overige zaken die samenhangen met de uitbreiding van de school.
Daarnaast komt veiligheid dit jaar specifiek terug op de agenda
(brede spectrum van fysieke veiligheid tot
informatiebeveiliging/privacy (AVG)).
5. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout (voortgang)
 Mark heeft in de vakantie een gesprek gehad met de wethouder.
Belangrijkste onderwerp was de huisvesting. Nu unieke situatie dat
we na de herfstvakantie op 4 locaties zitten op korte afstand in
hetzelfde straatje. Uitdaging van het team is om één team te blijven.
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Er komt overleg met Qliq op bestuurlijk niveau over de voortgang
van huisvesting.
 Villa Vrolijk heeft aangegeven om niet mee te investeren in de
grootschalige verbouwing van het pand aan de Mahoniehoutstraat
9. Dit heeft te maken met de specifiek onderwijsbestemming van dit
pand. Ze gaan wel investeren in het interieur, kleine verbouwingen
en de speelplaats.
 In de zomervakantie is het programma van eisen afgerond voor de
verbouwingswerkzaamheden (m.b.t. zowel het pand aan de
Mahoniehoutstraat 9 als het pand aan Mahoniehoutstraat 13). Dit
pve is goedgekeurd. Het recept (visie en uitwerking) voor de
verbouwing met input van ouders, kinderen en team is klaar (en is
input geweest voor het programma van eisen). Kostenbegroting
wordt nu gemaakt (hiervoor vindt binnenkort een schouw plaats).
Dan zijn we klaar met de voorbereiding voor de verbouwing.
 Recept Ellen Kuster wordt doorgestuurd naar de MR.
 Villa Vrolijk heeft een afspraak gemaakt met de gemeente om te
kijken wat de mogelijkheden zijn binnen de 2 gebouwen.
Werkdruk: Voorgang invulling vacature & begeleiding nieuwe
leerkrachten
 Voortgang vacature zie punt 3.
 Begeleiding nieuwe leerkrachten is goed weggezet op OBS ’t Hout.
 Lenie en Kim zijn de coaches op school.
 Mark legt uit hoe dit proces verloopt aan de hand van het
stappenplan wat bij ons op school en binnen de stichting gebruikt
wordt.
 Er worden nog een aantal tips gegeven over de communicatie van
dit soort trajecten naar ouders toe, met in acht neming van de
privacy van de leerkrachten.
Voorbereiding: algemene ouderavond
 De werkgroep educatief partnerschap heeft de algemene
ouderavond geëvalueerd en dit jaar ter afwisseling gekozen voor
“Een kijkje in de klas”. Ouders worden door de leerkrachten
uitgenodigd om in de klas van hun kind te komen kijken.
Leerkrachten regelen zelf hoe ze dit willen invullen en nodigen
ouders uit via het ouderportaal.
 Ouders krijgen na afloop van dit kijkmoment een flyer met de
belangrijkste informatie over de jaargroep mee.
Schoolgids (vaststelling)
 Zowel de voorzitter als de penningmeester hebben de school
inmiddels ondertekend en daarmee is deze officieel door de MR
vastgesteld. Het is een uitgebreid document door wettelijke
verplichtingen. Tip voor de toekomst, compacter document ervan
maken. In handboekje vorm bijvoorbeeld. Dit binnen de wettelijke
verplichtingen. Vraag is wel in hoeverre de huidige opzet nog
aansluit bij de nieuwe privacy wetgeving (hier wordt thans
onderzoek naar gedaan).
Luizen pluizen
 Algehele communicatie hiervoor. Met name de communicatie naar
de leerkrachten.
 Op dit moment is het niet duidelijk welke ouders in welke groep
controleren en wanneer. Deze vraag wordt voorgelegd aan de
ouders van de werkgroep ‘Luizen pluizen’. Tevens wordt er een
protocol gevraagd. Mark vK gaat vragen de ouder die dit

coördineert of zij het beleid op papier wil zetten, zodat dit later dit
schooljaar in de MR terug kan komen.
 Punt van aandacht voor de toekomst is de algehele
ouderparticipatie binnen school. Op veel vlakken zien we een
teruggang van het aantal aanmeldingen door ouders. Er wordt wel
over nagedacht hoe we het aantal kunnen verhogen.
10. Rondvraag
 Geen verdere vragen.

