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1. Opening
Welkom iedereen.

2. Notulen vorige vergadering/actielijst
Notulen van de vorige vergaderingen worden tijdens de vergadering van 14
juni a.s. vastgesteld.

3. Ingekomen stukken/Mededelingen/Terugkoppeling OR - GMR:
Geen ingekomen stukken, mededelingen of terugkoppelingen vanuit de OR en
GMR.

4. Nationaal plan ontwikkelingsvertraging a.g.v. Corona-maatregelen
Er komen komend jaar 26 groepen. 8 kleutergroepen en verder 3 groepen per
leerjaar. Verder wordt er een impuls gegeven aan het leesonderwijs en
worden er 5 punten gerealiseerd. Deze zijn te vinden in de bijlage. De eerste
vier bovenstaande punten worden breed gedragen door het team. Het vijfde
punt is toegevoegd door het MT. Er zijn sollicitatiegesprekken geweest om
bovenstaande punten te kunnen realiseren. Hiermee kunnen ontstane
vacatures worden ingevuld. De MR stemt in met het voorliggende plan voor
OBS ’t Hout.

5. Update formatie 2021-2022 + invulling vacatures
Het formatieplaatje is ter kennisgeving aan de MR voorgelegd. Tevens wordt
kort stil gestaan bij het verloop van de sollicitatiegesprekken en de opbrengst
hiervan voor het nieuwe schooljaar.

6. Tussentijdse evaluatie voedingsbeleid
Er is aan de werkgroep Gezonde School gevraagd een opzetje te maken voor
een evaluatie. Dit zal dit schooljaar niet afgerond zijn, maar waarschijnlijk
volgend schooljaar definitief geëvalueerd worden. De leden van de werkgroep
wordt gevraagd om de volgende vergadering aan te sluiten.

7. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout / samenwerking Villa Vrolijk
(voortgang)
De ontwikkelingen liggen enigszins stil. Voor komend schooljaar komen we
ruimte tekort. Dit probleem is voorgelegd aan de gemeente, maar hierover is
nog geen duidelijkheid. Ook in de plannen voor de lange termijn zit vertraging.
Bij de volgende vergadering komt er een update. De MR geeft het advies om
tijdig voor de zomervakantie met een scenario te komen. Daarbij dient niet
enkel gekeken te worden naar deugdelijke tijdelijke huisvesting, maar ook
naar tijdige verhuizing. Daarbij wordt benadrukt dat voor de leerkrachten er
goede voorzieningen geregeld dienen te worden. Ter overweging wordt
meegegeven om anders (opnieuw) tijdelijke een huurcontract met de
Geseldonk af te sluiten.

Volgende agenda: Evaluatie voedingsbeleid, Schoolgids en Verzuim.
Volgend schooljaar: Veiligheid en AVG.

