
Maandag 4 november 2019 

Aanwezig: Mark Verhees, Nienke Bombeeck, Leonie Sans, Dennis Gremmen en Joris 

Vliegenberg. 

Mark van Kemenade, Jack Stax. 

Afwezig: Karlie Nelemans 

Notulant: Joris Vliegenberg  

1. Opening  
Welkom iedereen.  

 
 

2. Notulen vorige vergadering/actielijst 
• Notulen van de vorige vergaderingen zijn goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken/Mededelingen:  
Mededelingen directeur:  

- Schoolontbijt met burgemeester is geweest, dit in het kader van 
‘Gezonde school’. Ook het vignet ‘Gezonde school’ voor het 
onderdeel beweging en sport is behaald. 

- Villa Vrolijk is voornemens om in januari 2020 locatie 9 te betrekken 
bij een positieve stemming in de gemeenteraad. 

- Samenwerking met Jan van Brabant wordt voortgezet. 
Mededelingen voorzitter: 

- Binnen de GMR komt ruimte vrij namens OBS ‘t Hout. Er gaat gezocht 
worden naar een nieuwe kandidaat. 

- Binnen de MR komt er minimaal één positie vrij bij de oudergeleding. 
Binnen de MR zal nog besproken worden hoe hier op termijn het beste 
invulling aan gegeven kan worden, waarbij er in het nieuwe 
kalenderjaar gezocht gaat worden naar een minimaal één nieuw 
ouderlid. 

 

4. Gezonde school (voortgang en proces) 
Dit onderwerp wordt vooruitgeschoven naar een volgende vergadering. 

 

5. Media-wijsheid/omgang social media (i.r.t. implementatie AVG) 
In aanwezigheid van Jack Stax. 
Op school proberen we bij kinderen een bewuste, alerte en kritische houding 
aan te leren. Binnen de groepen 7 en 8 nemen we deel aan MediaMasters in 
de Week van de Mediawijsheid. In de groepen 1 en 2 wordt bekeken of 
Spinternet gehanteerd kan gaan worden. Verder worden meer 
lesprogramma’s bekeken of deze gebruikt kunnen worden.  
 
Daarnaast wordt er gewerkt aan beleid op het gebied van telefoons op school. 
Via de weekbrief wijzen we ouders een aantal keer per jaar op de 
verantwoordelijkheid die ze hebben. Aan de ene kant voor wat hun kinderen 
online doen en aan de andere kant wanneer de ouders op school gemaakte 
beelden willen delen. 

 

6. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout (voortgang) + huisvesting 
korte termijn 2019-2020 
Op dinsdag 5 november 2019 wordt duidelijk welke gelden beschikbaar 
komen voor eventuele verbouwingen en verduurzamingen. Daarna wordt 
onderzocht hoe deze gelden verdeeld gaan worden over de verschillende 
scholen binnen Mierlo-Hout.  
Vanuit de MR is aangegeven dat - om te voorkomen dat het bouwproces 
opnieuw vertraging oploopt - er contact gehouden blijft worden met de 
gemeente over de plannen van Villa Vrolijk. Dit omdat er in het verleden nog 
onduidelijkheid was over de juridische mogelijkheden van Villa Vrolijk in het 
pand aan de Mahoniehoutstraat 9. De MR heeft het beeld dat dit nog geen 
gelopen race is. 

 

7. Tussenschoolse opvang/continurooster (voortgang) 
De werkgroep Educatief Partnerschap heeft een ouderavond georganiseerd 
om te brainstormen over eventuele veranderingen van schooltijden. Er zijn 

 



verschillende modellen bekeken en voor- en nadelen zijn benoemd. Binnen 2 
weken worden alle ouders geraadpleegd door middel van een enquête. Ook 
het team wordt geraadpleegd.  

8. Rondvraag  
• Binnen de stichting wordt gekeken naar nog meer mogelijkheden om het 

probleem om vervangers te vinden op te lossen. 

 

 


