
Notulen vergadering medezeggenschapsraad 

Datum: Maandag 17 januari 2022 

Aanwezig: Mark Verhees, Stijn Scheepers, Dennis Gremmen en Joris Vliegenberg 

Afwezig: Phillip Mes, Paddy Traa 

Te gast: Maarten Jacobs 

 

Voorzitter: Mark Verhees  

Notulant: Joris Vliegenberg 

1. Opening  
Welkom iedereen.  

 

 
 

2. Notulen vorige vergadering/actielijst 
Notulen van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

 

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

 

4. Jaarbegroting 2022 
Directeur Maarten Jacobs geeft een toelichting op de inhoud van een 
jaarbegroting. De verwachting wordt uitgesproeken dat voor 2022-2023 een 
bezuinigingsopdracht t.a.v. inzet van personeel te verwachten is. 
 

 

5. Budgetverdeling ouderraad 
De vrijwillige ouderbijdrage is binnen stichting Openbare Basisscholen 
Helmond afgeschaft. Momenteel is het budget van de ouderraad vastgesteld 
op € 25,00 per leerling per schooljaar. Voorstel is om hier een verdeling in aan 
te brengen: € 10,00 per leerling ten behoeve van activiteiten en € 15,00 per 
leerling ten behoeve van overblijven. De ouderraad wenst dat het huidige 
saldo op de rekening dit kalenderjaar besteed wordt aan de kinderen. Met de 
ouderraad wordt kortgesloten wat de bestemming daadwerkelijk gaat zijn van 
dit saldo. De oudergeleding van de MR stemt in met de voorgestelde verdeling 
met dien verstande dat t.a.v het moment van overdracht saldo nog nadere 
afspraken gemaakt dienen te worden. MR en OR zullen hierover met elkaar 
afstemmen. De MR wil op een later tijdstip graag in gesprek over de kwaliteit 
van het overblijven. 
 

 

6. Werkverdeling ‘t Hout 
De personeelsgeleding van de MR heeft in december een toelichting gehad 
van Maarten Jacobs over de totstandkoming van een werkverdelingsplan. 
Voor geïnteresseerden onder de teamleden zal deze toelichting ook nog 
plaatsvinden. Het is belangrijk dat teamleden de gelegenheid krijgen om zich 
de juiste kaders eigen te maken. De MR wordt meegenomen in de 
totstandkoming van het werkverdelingsplan. 
 

 

7. Diagnosetraject 
Op verschillende punten wordt input gevraagd over OBS ’t Hout. Dit wordt 
gevraagd aan ouders, leerkrachten en kinderen. Het traject loopt nog verder 
door dit schooljaar. 
24 januari vindt een gesprek op school plaats voor ouders.  
Van 19:00 uur tot 20:00 uur voor OR/SEC en van 20:00 uur tot 21:00 uur voor 
MR. 
 

 

8. Huisvesting  



Er is een brief verzonden waarin de nieuwbouw van locatie 9 werd 
aangekondigd. De start hiervan zal over ongeveer twee jaar zijn. Momenteel is 
er nog geen plan voor het beheer van locatie 9 in de tussenliggende tijd. Hier 
zijn wel gesprekken over gaande.  
 
Daarnaast is het ontwerp van de nieuwbouw nog in ontwikkeling. Er ligt een 
ontwerp, maar er moet nog getoetst worden in hoeverre dit ontwerp voldoet 
aan onze onderwijskundige visie. Daarnaast moet er een goede verbinding 
komen met partner Villa Vrolijk en moet het beheer duidelijk zijn. 
Onderwijsadviesbureau Anculus uit Eindhoven zal het proces verder 
begeleiden. 
 

9. Corona 
Momenteel gaat het goed op school, maar de toekomst is erg onzeker. We 
houden rekening met alle scenario’s. 
 

 

10. Rondvraag 
Dennis: gezien de huidige corona-omstandigheden leeft de vraag bij de 
leerkrachten van de groepen 8 of de adviesgesprekken fysiek mogen 
plaatsvinden. Antwoord is dat er goed gezocht moet worden naar passende 
oplossingen waarbij geldt dat oudergesprekken online uitgangspunt is. 
Gesprekken fysiek zijn de uitzondering. 
 

 

 

 


