Notulen vergadering medezeggenschapsraad
Datum: Maandag 19 april 2021
Aanwezig: Mark Verhees, Phillip Mes, Stijn Scheepers, Paddy Traa en Joris Vliegenberg
Afwezig: Dennis Gremmen
Te gast: 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/Terugkoppeling OR - GMR:
Toelichting en aanvulling op schriftelijke mededelingen Mark van Kemenade:
• De MR wordt om instemming gevraagd om het gebruik van coronazelftests binnen school toe te staan. De MR reageert hier binnen 2
weken per e-mail op.
Vanuit de GMR:
• In het kader van AVG is er stichtingsbreed een externe functionaris in
de arm genomen om leraren bij te scholen in het AVG-proof maken
van leerlingendossiers.
Vanuit de MR:
• De vergadering van maandag 31 mei vervalt. In plaats daarvan vinden
er vergaderingen plaats op maandag 17 mei en maandag 14 juni.

4. Formatie en functiemix schooljaar 2021-2022
De MR geeft goedkeuring aan het plan om volgend schooljaar 7
kleutergroepen te hanteren. Daarnaast worden er van leerjaar 3 t/m 8 voor elk
jaar 3 groepen gehanteerd. Voor de rest wordt de vakroute voor groep 8
definitief gemaakt. Verder geen grote veranderingen. Invulling van vacatures
en bezettingsplan lopen.

5. Nationaal plan ontwikkelingsvertraging a.g.v. Corona-maatregelen
De Intern Begeleiders hebben een School Zelfevaluatie gemaakt om te kijken
waar onderwijsvertragingen te zien zijn. Daarnaast zijn er ideeën ingediend
om toegezegde gelden te besteden. Binnen het team wordt hierover gestemd.
Dit volledige plan wordt ter instemming voorgelegd aan de
(personeelsgeleding van de) MR.

6. Afschaffing vrijwillige ouderbijdrage vanaf schooljaar 2021-2022
De GMR van stichting OBS Helmond heeft instemming verleend aan het plan
om de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen. School zorgt ervoor dat de OR
goed gefaciliteerd blijft. De MR stemt in met een bedrag van € 25,- dat school
per leerling beschikbaar stelt.

7. Voorzitterschap MR schooljaar 2021-2022
Binnen de MR is besloten dat de voorzitter per volgend schooljaar Phillip Mes
is. Volgend schooljaar wordt er ook gekeken naar eventuele nieuwe MRleden.

8. Tussentijdse evaluatie voedingsbeleid

Er zijn verschillende reacties gekomen op het voedingsbeleid. Ook het
traktatiebeleid roept vragen op. Sommige ouders hebben moeite om een
gezonde, voorverpakte traktatie te bedenken. De werkgroep wordt gevraagd
om een evaluatie te maken. Het watertappunt wordt op 30 april a.s.
geïnstalleerd.

9. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout / samenwerking Villa Vrolijk
(voortgang)
De architect heeft een nieuw ontwerp gemaakt. Vanuit school en de stichting
zijn er verschillende kanttekeningen gemaakt. Er wordt gekeken naar hoe
deze opmerkingen meegenomen kunnen worden. Het proces loopt. Er wordt
ook gekeken naar hoe alle groepen komend schooljaar het beste gehuisvest
kunnen worden.

Volgende agenda: Veiligheid en AVG.

