Notulen vergadering medezeggenschapsraad
Datum: Maandag 7 september 2020
Aanwezig: Mark Verhees, Leonie Sans, Phillip Mes, Stijn Scheepers, Paddy Traa, Dennis
Gremmen en Joris Vliegenberg
Mark van Kemenade
Voorzitter: Mark Verhees
Notulant: Joris Vliegenberg
1. Opening
Welkom iedereen.

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

3. Ingekomen stukken/Mededelingen:
-

-

Aanvulling voor Mark van Kemenade op vooraf verstuurde
mededelingen:
• Toelichting bij ‘Kijkje in de klas’. Dit staat gepland in de periode
na de herfstvakantie: wordt alleen gedaan als dit verantwoord
kan. Veiligheid staat voorop.
• Het speelveld voor locatie 13 wordt veranderd om het
aantrekkelijker te maken.
• Op locatie 9 dienen de ramen open te staan voor goede
ventilatie. Op locatie 13 is het advies om ’s ochtends de ramen
open te zetten en te sluiten wanneer de kinderen in de klas
zitten. Er vinden metingen plaats om zicht te krijgen op de
luchtkwaliteit. Advies van de MR is om de resultaten te delen
met ouders.
• In verband met coronatesten kan het zijn dat leerkrachten
tijdelijk niet kunnen werken. Er wordt geprobeerd om uitval
zoveel mogelijk op te vangen. Advies van de MR is om de regels
zichtbaar te maken in en rond de school.
Vanuit de GMR: Reglement van GMR is vastgesteld. Dit omvat ook de
statuten van de MR.

4. Werkwijze MR 2020-2021 (ideeën uitwisselen; afspraken maken;
verstandhouding OR-MR en GMR-MR)
Voorheen is afgesproken dat er bij elke OR-vergadering een lid van de
oudergeleding van de MR aanwezig is. Afgesproken is nu dat Mark Verhees
telefonisch contact legt met de OR om belangrijke zaken uit te wisselen.

5. Vergaderdata en -onderwerpen 2020-2021 bepalen
Vergaderdata: Mark Verhees brengt een voorstel uit voor de verdere
vergaderdata dit schooljaar.
Mogelijke vergaderonderwerpen:
1. Gezonde school
2. Brainport
3. Veiligheid

6. Schoolgids 2020-2021
Conceptschoolgids is naar voorzitter MR gestuurd. Aanpassingen gaan naar
directie. MR wordt na verwerking hiervan gevraagd instemming te geven.

7. Ontwikkeling Brainport School
De term ‘Brainport’ moet gezien worden als een paraplu waaraan
verschillende onderwerpen gehangen kunnen worden. Een voorbeeld is een
groot cultuurproject van dit schooljaar. Ook wordt er gekeken naar hoe
expertise van Topklas en Hi-/Levelgroep breder ingezet kan worden. De MR
wil graag weten wat Brainport betekent voor de wijze van onderwijs en wat het
tijdpad hierin is. De MR zou graag een toelichting willen van de werkgroep op
hun visie.

8. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout / samenwerking Villa Vrolijk
(voortgang)
Er vinden gesprekken plaats tussen Stichting OBSH, Villa Vrolijk en Compaen.
Er wordt gestreefd naar een energieneutraal gebouw. De mogelijkheid van
woningen bovenop de nieuwbouwschool wordt onderzocht. Na november
komt het terug op de agenda. De MR geeft als advies goed te kijken naar
andere mogelijkheden, mede doordat de bouw door eventuele woningbouw
lang kan duren.
Villa Vrolijk is gestart op locatie 9. De samenwerking tussen Villa Vrolijk en de
basisschool moet nog vorm krijgen. Met name op het gebied van hygiëne zijn
er verschillende standaarden.

9. Rondvraag
Geen ingebrachte punten.

10. Eerstvolgende vergadering onderwerpen (nieuwe schooljaar):
- Brainport.
- Evaluatie continurooster.

