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1. Opening
Welkom iedereen.

2. Notulen vorige vergadering/actielijst
Notulen van de vorige vergaderingen zijn, na een aantal kleine aanpassingen,
goedgekeurd.

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

4. Formatie schooljaar 2021-2022
Nadere toelichting door Anke van der Heijde: volgend schooljaar worden er 6
vaste kleutergroepen gecreëerd met 2 instroomgroepen. Er wordt al veel
gewerkt in clusters van 3 groepen. Op deze manier kan dit goed
gecontinueerd worden. Daarnaast kunnen kinderen rustig acclimatiseren en
kan er goed gekeken worden in welke groep het kind op zijn of haar plaats is.
Ook is deze oplossing toekomstbestendig, mocht er een groep minder
geformeerd worden. De MR stemt in met deze plannen en geeft daarbij aan
dat het neigt naar een operationeel vraagstuk waar de school zelf over gaat.
De MR vraagt wel aandacht voor de communicatie richting ouders hierin.
De MR stelt daarnaast dat wanneer het hier een feitelijke aanpassing betreft in
de werkwijze en filosofie van de school, dat de MR eerder betrokken dient te
worden. Wanneer het om een aanpassing van visie gaat, worden dient de MR
feitelijk ook formeel de tijd te hebben om hier goed over na te denken, voordat
er tot besluitvorming over gegaan wordt. Daarbij dient de MR tijdig
voorafgaand aan de vergadering onderliggende stukken te ontvangen en niet
pas tijdens de vergadering meegenomen te worden in de plannen. Dit is een
aandachtspunt voor het nieuwe schooljaar.

5. Opzet evaluatie voedingsbeleid
Voorstel van de werkgroep is om de ouders in de komende weken al een
tweetal vragen voor te leggen. Ook worden de leerkrachten geënquêteerd. De
MR stelt dat dit dossier een lange aanlooptijd heeft gekend, waarbij er diverse
aandachtspunten aan de werkgroep meegegeven zijn voor de nadere
uitwerking. De MR heeft eerder haar zorg geuit over de implementatie en
handhaving van het voedingsbeleid en de voorbeeldrol van de school zelf.
Destijds is door de MR ingestemd met het beleid onder de voorwaarde dat er
na verloop van tijd een deugdelijke enquête gehouden wordt onder de
leerlingen, leerkrachten en ouders. Insteek was om tijdens deze vergadering
het format van deze enquête te bespreken.
Afspraak die gemaakt wordt met de directeur is dat er alsnog een echte
enquête opgesteld wordt, die nog voor het einde van dit schooljaar afgenomen
wordt. De MR is bereid waar nodig om mee te denken over vorm en inhoud.
De feitelijk evaluatie van de resultaten verschuift naar de eerstvolgende MR
vergadering in het nieuwe schooljaar.

6. Huisvesting groepen schooljaar 2021-2022
Er zijn plannen om 6 semipermanente lokalen te plaatsen op het veld bij
locatie 13. Door Mark vK wordt aangegeven dat in deze tijdelijke situatie ook
rekening gehouden is met een lokaal waarin leerkrachten kunnen pauzeren.
Tevens is als opdracht meegegeven dat voor de benodigde verhuizing er dit

keer gebruik gemaakt dient te worden van externe expertise i.p.v. het team
zelf. De plannen voor tijdelijke huisvesting zijn ingediend door de architect bij
de gemeente. De vergunning voor de nutsvoorzieningen is nog niet afgegeven
door de gemeente. Er is een noodplan voor het geval deze extra lokalen niet
tijdig beschikbaar zijn. De MR geeft als advies mee om tijdig op te schalen bij
de gemeente, door bijvoorbeeld ook contact te leggen met de beleidsafdeling
die gaat over de huisvestingsplannen.

7. Vergaderplanning 2021-2022
Vergadering 1: Evaluatie voedingsbeleid n.a.v. enquête, kennismaking nieuwe
directeur, schoolgids.
Terugkerende onderwerpen: Toekomstige huisvesting, formatie, Brainport,
eigenaarschap.
Toekomstige onderwerpen: Veiligheid, Nationaal Plan Onderwijsgelden, visie,
AVG, verzuim.
Paddy zorgt voor een voorstel voor vergaderdata. Daarbij worden er ook
komend schooljaar 6 reguliere MR vergaderingen ingepland (2 in het najaar
en 4 in het voorjaar).

8. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout (voortgang)
Loods heeft nieuwe tekeningen naar school gestuurd. Deze worden naar het
team en naar de MR gestuurd. Uiteindelijk moeten ze nog naar de gemeente
ter goedkeuring.

