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1. Opening
Welkom iedereen.

2. Notulen vorige vergadering/actielijst
Notulen van de vorige vergaderingen zijn goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken/Mededelingen:
-

Er wordt geschilderd binnen school locatie nr .13. De gangen worden
wit geschilderd en in de klaslokalen één muur groen.
Door de directie wordt de formatie voor volgend schooljaar onderzocht
in overleg met IB.
In de groepen 5, 6 en 7 wordt een pilot gestart met groepsoverstijgend
rekenen.
De MR-vergadering van 25 mei wordt verplaatst naar 11 mei.
De MR-vergadering van 15 juni wordt verplaatst naar 8 juni.

4. Voortgang invoering continurooster i.r.t. formatie/rooster

leerkrachten
Vastgesteld is dat er een continurooster ingevoerd gaat worden waarbij er
voor personeel een half uur aaneengesloten pauze gegarandeerd wordt.
Binnen het team en directie wordt nagedacht over de invulling en de
ingangsdatum wordt augustus 2020. Dit wordt eerst gecommuniceerd met het
team en daarna met de ouders.
5. Vacatures oudergeleding MR vanaf schooljaar 2020-2021
Vanaf schooljaar 2020-2021 komen er zetels beschikbaar binnen de
oudergeleding van de MR. In de weekbrief komt een oproep om kandidaten te
werven.
6. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout (voortgang)
De financiële kaders van verbouwing van nr. 9 zijn vastgesteld. Binnen deze
kaders wordt vanwege duurzaamheid onderzoek gedaan naar de
haalbaarheid van nieuwbouw op de plaats van locatie nr. 9. Het is niet
waarschijnlijk dat er in het huidige of volgende schooljaar al verbouwd wordt.
Daarnaast is er budget voor verduurzaming van locatie nr. 13.
7. Omgang coronavirus
Er is een brief verspreid met de uitgangspunten die op school gehanteerd
worden. Hierin worden de adviezen van het RIVM grotendeels overgenomen.
De directie gaat zich buigen over de vraag hoe er omgegaan wordt met
evenementen, zoals inloopavond, opening groot thema en weekviering.

8. Rondvraag
•

Geen opmerkingen.

