8 april 2019
Aanwezig: Mark Verhees, Nienke Bombeeck, Leonie Sans, Dennis Gremmen, Mark van
Kemenade en Paddy Traa Laura Vliegenberg
Mark (OR)
Afwezig:
Notulant: Paddy Traa
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Opening
Welkom iedereen.
Notulen vorige vergadering/ actielijst
Beide notulen zijn akkoord.
Ingekomen stukken / Mededelingen:
Mededelingen directeur:
Bijpraten team mededelingen.
Er is subsidie aangevraagd gezonde school: Voor bewegen hebben we al een vignet. Voor
het vignet voeding is de school volop bezig. Deskundigen helpen hierbij. JIBB+ wordt hier
ook bij betrokken.
Formatie en functiemix
Binnen de stichting is gevraagd of er subsidie kan komen voor een vakleerkracht
bewegingsonderwijs. OBS ’t Hout wil graag een vaste vakleerkracht.
LB functie: Er wordt gekeken wie daarvoor in aanmerking komt en wat de
functieomschrijving daar bij is.
Het werkverdelingsplan wordt gehandhaafd.
De groepen 7 hebben een extra leerkracht als ondersteuning gekregen schooljaar 18/19.
De vraag is of dat dit is de toekomst ook mogelijk is.
Het uitgangspunt schooljaar 19/20 is wederom de groepen zo klein mogelijk houden.
De pilot groep 7 is geëvalueerd met leerkrachten en kinderen en betrokkenen. De positieve
punten worden er uit gehaald en worden doorgezet naar volgend schooljaar groep 8.
Alle leerkrachten die vorig schooljaar een aanstelling hebben gekregen hebben nu een vast
contract gekregen.
Wanneer er meer formatie nodig is op ’t Hout wordt er eerst gekeken naar mobiliteit binnen
de stichting.
Toekomstige huisvestiging
Mark van K heeft de MR bijgepraat wat betreft huisvesting.
TSO in de toekomst
Er komt een werkgroep bij elkaar op 17 april: Leerkrachten ouders en overblijfkrachten
komen bij elkaar om de situatie te bespreken. N.a.v. wat er in de werkgroep besproken
wordt komen er weer nieuwe vervolg stappen.
Mark stuurt voor 17 april een samenvatting vanuit de enquête van “Scholen met Succes”
van alle opmerkingen/vragen m.b.t. het overblijven.
Jaarplan
2 x veiligheid;
Huisvestiging;
2 x ziekteverzuim;
Einde van het jaar de formatie;
TSO;
IKC;
Activiteitenplan GMR.
Rondvraag
Vervanging MR: wordt bekeken.
Afscheid Laura combineren met etentje. Paddy stuurt data voor etentje.

