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1. Opening  
Welkom iedereen. 
Mark Verhees kondigt aan dat vanaf deze vergadering Leonie Sans geen 
zitting meer zal nemen in de MR. Wel zal Leonie nog uitgenodigd worden bij 
de sluitingsbijeenkomst van dit schooljaar, zodat de MR op een passende 
manier afscheid van haar kan nemen. 

 
 

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

 

3. Ingekomen stukken/Mededelingen/Terugkoppeling OR - GMR:  
Toelichting en aanvulling op schriftelijke mededelingen Mark van Kemenade: 

- Binnen een paar maanden komt er een watertappunt voor school. 
- Vloeren van een aantal toiletten zijn vernieuwd. 
- 28 januari vinden sollicitatiegesprekken plaats voor de 

participatiebaan. De MR besluit om dit keer geen gebruik te maken 
van het recht om deel te nemen aan de sollicitatiegesprekken, om op 
die manier de sollicitatiecommissie niet te groot te maken. Gezien de 
functie is dit passender. 

- De vrijwillige ouderbijdrage wordt voor alle scholen binnen de stichting 
afgeschaft vanaf schooljaar 2021-2022. De financiering van zaken die 
hiervan betaald worden, zal hetzij vanuit de eigen schoolbegroting, 
hetzij vanuit andere externe middelen plaats moeten gaan vinden. 
Mark van Kemenade geeft aan dat de activiteiten die de OR 
organiseert niet ter discussie staan en dat de school erbij gebaat is om 
deze ook komend schooljaar voort te laten zetten. 
 

 

4. Veiligheid op school en AVG (in aanwezigheid van Joan van 
Bussel en Emine Kilic) 
RI&E: Risico-inventarisatie en -evaluatie. Door corona is er wat vertraging in 
gekomen. In overleg met conciërge en directie zijn alle vragen ingevuld voor 
locatie 13. Dit plan is inmiddels goedgekeurd en is 4 jaar geldig. Er zijn 
verbeterpunten aangeleverd, welke binnen 3 tot 9 maanden uitgevoerd 
moeten zijn. Inschatting van Mark van Kemenade is dat deze punten t.z.t. 
allemaal verholpen zijn. 
 
Gezien de nieuwbouwplannen voor locatie 9, is er door de directie voor 
gekozen om daar geen RI&E uit te voeren. Inschatting is dat dit weinig nieuwe 
inzichten oplevert. De punten die op het gebied van veiligheid de meeste 
aandacht vragen, zijn door school reeds opgepakt. Intussen is er ook een 
begin gemaakt met het maken van een nieuw ontruimingsplan voor locatie 9, 
in samenspraak met Villa Vrolijk. Er worden data gepland voor 
ontruimingsoefeningen. Hier ligt de prioriteit nu bij de werkgroep Veiligheid. 
 
Het onderwerp AVG is verder niet ter sprake gekomen. Mark van Kemenade 
gaf voorafgaand aan deze vergadering reeds aan, dat dit onderwerp nogmaals 
ter sprake gebracht is in het directeurenoverleg op stichtingsniveau. Wanneer 
daar meer duidelijkheid over het onderwerp is gekomen, zal dit onderwerp 

 



opnieuw op de agenda van de MR geplaatst worden. 
 

5. Schoolplan-update 
Er is gekozen voor een niet al te uitgebreid schoolplan. Daarbij is volgens 
Mark van Kemenade wel rekening gehouden met de minimale vereisten die de 
wetgever/toezichthouder stelt ten aanzien van het schoolplan. Ten aanzien 
van het schoolplan wordt de dialoog aangegaan met het team en de MR om 
tot verbetering te komen. Het concept ligt bij het team en bij de MR. Feedback 
kan gegeven worden. De MR doet dit vóór 1 februari. Op de volgende 
vergadering van 8 maart komt dit onderwerp terug en zal daar ter instemming 
voorliggen.  
 

 

6. Corona-update 

Er wordt een enquête verstuurd naar ouders voor feedback over de aanpak 
van school m.b.t. het thuisonderwijs en de noodopvang. In de groepen 6 t/m 8 
wordt klassikaal op afstand rekenles gegeven. Er worden vanaf nu ook taal- 
en spellinglessen gegeven. In de groepen 3 t/m 5 wordt er geen live les 
gegeven. Voor jongere kinderen blijkt dit lastiger te zijn. In plaats daarvan 
worden er instructiefilmpjes gemaakt en gedeeld met de kinderen. Vanuit de 
MR wordt het advies gegeven om mogelijkheden te zoeken voor meer contact 
met ook de jongste kinderen. Daarnaast wordt aanbevolen om – gezien de 
druk die ervaren wordt in de middenbouw – na te gaan of er niet tijdelijk door 
leerkrachten vanuit de groepen 1 / 2 ingevallen kan worden in de 
middenbouw. De groepen 8 worden niet op een aparte manier behandeld. Er 
wordt bekeken hoe er wordt omgegaan met de rapporten.  
 

 

7. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout/samenwerking Villa Vrolijk 
(voortgang) 
Doordat de bouw van appartementen op de nieuwbouw niet doorgaat, is er 
wat vertraging gekomen. Er dient een nieuw ontwerp bedacht te worden voor 
de nieuwbouw. Op verzoek van de gemeente wordt er daarnaast ook gekeken 
naar een scenario van mogelijk renovatie van het huidige pand op locatie 9. 
Inschatting van Mark van Kemenade is dat dit laatste scenario niet realistisch 
zal zijn binnen de budgettaire kaders. Rond de carnavalsvakantie worden er 
nieuwe tekeningen verwacht.  
 

 

9. Rondvraag 

- Joris geeft aan dat het beleid gezonde voeding nogmaals aangeboden zal 
worden aan de MR-leden. Voorafgaand aan de volgende vergadering zijn wij 
in staat om nog te reflecteren op het beleid. Intentie is om de volgende 
vergadering in te stemmen met het beleid. 

 

 

Volgende agenda:  

- Schoolplan 

- Beleid gezonde voeding 


