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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: 

- Vacature onderwijsassistent, wordt waarschijnlijk in november 
opgevuld. 

- Watertappunt kan worden aangeschaft. 
- Ventilatie op locatie nr. 9 wordt niet aangepast. Locatie nr. 13 heeft 

een optimale ventilatie. 
- Participatiebaan: wordt gebruikt om locatie nr. 9 te ondersteunen met 

licht huishoudelijke taken en conciërgetaken. 

 

4. Ontwikkeling Brainport School (met Pim Janssen) 
Doel Brainport: vormgeven van onderwijs dat toekomstbestendig is. Brainport 
geeft kaders waarbinnen scholen hun eigen identiteit kunnen behouden. 5 
peilers zijn leidend: 
- Contextrijke leeromgeving 
- 3O-leren 
- Internationalisering 
- Professionalisering van leerkrachten 
- Co-creatie 
 
Er wordt momenteel vooral ingezet op 3O-leren en internationalisering. Er 
lopen al zaken, met name op cultureel gebied. Daarnaast zijn er ook plannen 
voor andere projecten. 
Brainport biedt ook de mogelijkheid tot netwerken. Scholen die werken 
volgens Brainport hebben over het algemeen meer connecties. 
De MR geeft aan in grotere mate betrokken te willen raken bij de 
ontwikkelingen. Ook is het goed om ouders op de hoogte te houden. 
 
Meer informatie op http://brainport-scholen.nl/brainport-school/ 
 

 

5. Beleid gezonde voeding 
In navolging van het eerder besproken concept voedingsbeleid is er een 
aantal zaken aangepast. Uitgangspunt is het bewust maken van ouders van 
het belang van gezonde voeding. De MR heeft de werkgroep enkele tips en 
overwegingen gegeven tot aanscherping van het beleid en zal de werkgroep 
wat schriftelijke suggesties doen toekomen. 
 

 

6. Corona update (effecten voor school) 
School heeft via verschillende kanalen aangegeven wat wel en niet 
toegestaan is aan personen binnen de school. Er wordt gemonitord of men 
zich daaraan houdt. Waar nodig worden mensen aangesproken. 

 

7. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout/samenwerking Villa Vrolijk 
(voortgang) 

 

http://brainport-scholen.nl/brainport-school/


Het plan om appartementen te creëren boven de school is afgekeurd. Er ligt 
nu een ander plan. Daarnaast is vanuit de gemeente de opdracht gekomen 
om alsnog te onderzoeken of het huidige gebouw energieneutraal gemaakt 
kan worden. Dit schooljaar wordt er zeker niet meer gebouwd of verbouwd. 
 

9. Rondvraag 
Het schoolplan voor de komende jaren wordt verder uitgewerkt. 

 

 

Afspraken: Instemming verlenen, danwel feedback geven over concept voedingsbeleid. 

Volgende agenda: Veiligheid en AVG. 


