Notulen vergadering medezeggenschapsraad
Datum: Maandag 20 januari 2020
Aanwezig: Mark Verhees, Nienke Bombeeck, Leonie Sans, Dennis Gremmen en Joris
Vliegenberg.
Mark van Kemenade, Joan van Bussel, Emine Kiliç, Esther Coolen, Félix van Pareren.
Afwezig: Karlie Nelemans
Notulant: Joris Vliegenberg
1. Opening
Welkom iedereen.

2. Notulen vorige vergadering/actielijst
•

Notulen van de vorige vergaderingen zijn goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken/Mededelingen:
Mededelingen directeur:
- Schilderwerk wordt verricht binnen locatie 13.
- Vanuit de Kinderpostzegelactie is er veel geld verdiend voor Villa
Pardoes.
- Op 1 februari vindt de verkiezing voor ‘Sportiefste school van
Helmond’. OBS ’t Hout is genomineerd.
4. Veiligheid op school
In aanwezigheid van Joan van Bussel en Emine Kiliç
Er is samen met de firma Saasen een plan gemaakt om de veiligheid op beide
schoolgebouwen in kaart te brengen. Prioriteit ligt bij (de controle van) de
ontruimingsplannen en vluchtroutes. Deze plannen worden ook
gecommuniceerd met de BHV’ers. Er wordt gebruik gemaakt van het systeem
DVVS. Komt weer op de agenda tijdens de laatste MR-vergadering.
5. Enquêtes gezonde school en schooltijden
In aanwezigheid van Esther Coolen en Félix van Pareren
Gezonde school
De werkgroep ‘gezonde school’ heeft naar aanleiding van de enquête een
analyse gemaakt en gaat deze delen met MR, OR, teamleden en ouders. Er
wordt een beleid opgesteld met betrekking tot voeding. Komt weer op de
agenda tijdens de laatste MR-vergadering.
Schooltijden
Er wordt een samenvatting gemaakt van de resultaten van de enquête. Deze
wordt gedeeld met ouders en teamleden. Daarna wordt er door de directie een
voorstel geformuleerd ter voorlegging aan de oudergeleding van de MR.
6. Vacatures MR vanaf schooljaar 2020-2021
Acties worden gezet om de vacatures op een goede manier in te vullen. Mark
legt contact met de OR om vacatures eventueel samen weg te zetten.
7. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout (voortgang) + huisvesting korte
termijn 2019-2020
Er zijn voorstellen geformuleerd om de verbouwing van nummer 9 vorm te
geven. Ook is er budget om veranderingen door te voeren op nummer 13.
Wanneer nummer 9 overgedragen wordt aan de gemeente, wil men graag
meteen beginnen met verbouwen. Een verzoek wordt hiervoor ingediend.

8. Rondvraag
•

Geen opmerkingen.

