Notulen vergadering medezeggenschapsraad
Datum: Maandag 8 juni 2020
Aanwezig: Mark Verhees, Leonie Sans, Paddy Traa, Dennis Gremmen en Joris
Vliegenberg. Toehoorders zijn vier potentiële kandidaten voor de MR oudergeleding.
Aanwezig m.u.v. agendapunt 4.
Mark van Kemenade
Afwezig: Nienke Bombeeck
Notulant: Joris Vliegenberg
1. Opening
Welkom iedereen.

2. Notulen vorige vergadering/actielijst
Notulen van de vorige vergaderingen zijn goedgekeurd met de toevoeging dat
de MR aandacht vraagt voor de situatie van de groepen 7. Gezien het
voornemen dat daar op een andere wijze gewerkt gaat worden en het
voornemen om 2 groepen 7 te vormen. Tijdens deze vergadering is e.e.a.
nader toegelicht. Zie punt 4 van deze notulen.

3. Ingekomen stukken/Mededelingen:
-

Rapportage: Het voorstel is om een zelfrapport door de kinderen te
laten maken en een verslagje door de leerkracht, voorzien van een
groepsfoto.

4. Update groepenindeling 2020-2021/invulling bovenbouw
Er is extra ruimte van 0,6 FTE toegekend voor volgend jaar. Er wordt ook
gestart met een ‘Vakroute’ in groep 7. Wat betreft de groepen 7 blijven het drie
groepen. Er wordt bekeken hoe er in de middag ook dingen samen gedaan
kunnen worden.

5. Update omgang coronavirus vanaf 8 juni
In de weekbrief van donderdag 4 juni j.l. is gepubliceerd hoe de komende tijd
wordt omgegaan met het coronavirus. Er wordt nog niet verder gekeken naar
volgend schooljaar.

6. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout/samenwerking Villa Vrolijk
(voortgang)
Hi/Levelgroep en Topklas zijn leeggemaakt. Hier gaat Villa Vrolijk op korte
termijn starten met een verbouwing. Er komt ook een peuterspeelzaal. Na de
zomervakantie wordt er hiermee gestart. De vergunningen hiervoor zijn
verkregen. Het uiteindelijke doel is een grote verbouwing of nieuwbouw. Beide
mogelijkheden worden onderzocht. Wellicht zou nieuwbouw gecombineerd
kunnen worden met woningbouw. De MR merkt daarbij wel op dat er rekening
gehouden dient te worden met een mogelijk langere vergunningsprocedure.
Ruimtes van Villa Vrolijk en OBS ’t Hout kunnen uiteindelijk gedeeld worden.
In het komende schooljaar wordt er in ieder geval nog niet ge- of verbouwd.
Wel zal er voor komend schooljaar een verhuizing tussen de twee panden
plaatsvinden, waarbij er groepen gewisseld gaan worden.
De MR vraagt om nadrukkelijk te communiceren naar de ouders en kinderen
dat naar verwachting komend schooljaar geen wijzigingen in huisvesting
plaats gaan vinden, zodat zij ook voor komend schooljaar weten waar zij aan
toe zijn.

7. Beleid gezonde voeding
Er ligt een voorstel voor een beleid om gezonde voeding te stimuleren. Hierin
wordt rekening gehouden met adviezen en richtlijnen van het
Voedingscentrum. Het plan is om hier volgend jaar mee te starten. De MR
stemt hier vooralsnog niet mee in. Er moet een keuze gemaakt worden of we
als school willen stimuleren, of ook willen gaan handhaven. Het huidige
voorstel wordt op sommige punten als scherp ervaren. Voorbeelden zijn het
voornemen om de leraren een monitorende rol te laten invullen op gebied van
over- of ondergewicht en hierover in gesprek te gaan met de ouders. De MR

zal deze week met een beschouwing komen op welke punten de visie nog
aangescherpt kan worden. De werkgroep wordt gevraagd het voorstel aan te
scherpen en dit op de eerste vergadering van volgend schooljaar te
presenteren.

8. Ontwikkeling Brainport School
Onze school is bezig met Brainport om toekomstig onderwijs vorm te geven.
Zelfontdekkend leren, internationalisering en creativiteit staan hierbij centraal.
Ook wordt er veel aandacht besteed aan samenwerking met bedrijven in de
omgeving en samenwerking tussen scholen onderling. Er wordt al veel hierin
gedaan en deze zaken zijn allemaal op te hangen aan het onderwerp
‘Brainport’. De MR geeft aan dat zij tot op heden nog onvoldoende
meegenomen is in de impact van deze ontwikkeling. Er is nog onvoldoende
duidelijk wat de impact zal zijn, maar wel dat er m.i.v. komend schooljaar al
gestart zal worden. Daarop heeft de MR aangegeven vanaf de start van het
schooljaar de eerste vergaderingen bijgepraat te willen worden over de impact
van deze ontwikkeling. Daarbij zal zij bezien wat dit voor effect heeft voor het
nieuwe scholingsplan. Voor het scholingsplan geldt dat de MR formeel
instemmingsrecht heeft. De betreffende werkgroep zal komend schooljaar
indien nodig worden uitgenodigd om een toelichting te geven.

9. Vacatures MR vanaf schooljaar 2020-2021 (vervolg proces;
organisatie verkiezingen)
Op dinsdag 9 juni is er een informatieavond voor geïnteresseerden. Na deze
avond kunnen geïnteresseerden kenbaar maken toe te willen treden tot de
MR. Per volgend schooljaar komen er twee zetels vacant in de oudergeleding.
Wanneer er meer dan twee personen interesse in hebben, volgen er
verkiezingen.

10. Rondvraag
De schoolgids 2020-2021 is nog niet gereed. Met Mark van Kemenade is
afgesproken dat in de nieuwe schoolgids gearceerd wordt welke aspecten
gewijzigd zijn ten opzichte van de vorige versie. De voorzitter van de MR en
de secretaris zullen de nieuwe schoolgids beschouwen en waar nodig van
commentaar voorzien. Na bespreking kan deze vervolgens ondertekend
worden.

11. Eerstvolgende vergadering onderwerpen (nieuwe schooljaar):
- Brainport school
- Beleid gezonde voeding

