Notulen vergadering Medezeggenschapsraad
Datum: Maandag 20 september 2021
Aanwezig: Phillip Mes, Mark Verhees, Stijn Scheepers, Paddy Traa, en Dennis Gremmen
Afwezig: Joris Vliegenberg
Te gast: Maarten Jacobs

Voorzitter: Phillip Mes
Notulant: Dennis Gremmen
1. Opening
Welkom iedereen.

2. Notulen vorige vergadering/actielijst
Vraag of Joris de punten van de vorige notulen nog wil verwerken.

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

4. Huisvesting
Hans Fuchs
Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout
Stand van zaken:
Joris gebouw is nog niet van de stichting. Eigendomsovereenkomst moet nog getekend worden.
Het plan was om locatie 13 duurzamer te maken en locatie 9 te renoveren.
Ook om een OKC te vormen in samenwerking met Villa Vrolijk.
Het plan wat bij de gemeente ligt:
Nieuwbouw locatie 9.
2 panden los van elkaar met een sluis ertussen. Een gebouw voor school en een voor Villa Vrolijk
Ook een OKC vormen in samenwerking met Villa Vrolijk blijft van kracht
Het plan blijft om locatie 13 duurzamer te maken en locatie 9 te renoveren.
Het college wilde 14 juli een akkoord hierop geven. Een stedenbouwkundige had het ontwerp
afgekeurd. Het college heeft het daarna ook afgekeurd.
Nu is een bedrijf ingehuurd door de gemeente. Deze gaat zich focussen op de bouw van de
school. Hans gaat met deze persoon om tafel.

5. Visie samenwerking MR
Gezamenlijk belang. Iedereen speelt hier een eigen rol in. Elkaars rollen begrijpen en
respecteren. Sterke en actieve MR is belangrijk. Praten op vertrouwelijke basis. Proactief
reageren.
We werken vanuit een pro actieve houding.
Stukken graag op tijd aangeleverd.
Wanneer het “echt” vertrouwelijk is wordt dit op tijd aangegeven.

6. Evaluatie voedingsbeleid
De uitvoering van het voedingsbeleid is lastig. We moeten meer tijd nemen om tot een goed
beleid te komen. We zijn opzoek naar een juiste vorm.

Kinderen mogen zelf weer trakteren. We stimuleren als school een gezonde traktatie.
Volgende agenda staat het voedingsbeleid op de planning. Kort kijkend naar de voortgang.
Het MT buigt zich over het tijdelijk kader voor het voedingsbeleid.

7. Schoolgids 2021-2022
Voor 1 oktober moet er bij de inspectie een schoolgids worden ingediend. Deze moet goed
gekeurd zijn door de MR en bestuur. Hiervoor is uitstel aangevraagd.

8. Rondvraag
Geen vragen.

