
Notulen vergadering medezeggenschapsraad 

Datum: Maandag 8 maart 2021 

Aanwezig: Mark Verhees, Phillip Mes, Stijn Scheepers, Paddy Traa, Dennis Gremmen en 

Joris Vliegenberg 

Afwezig:  

Te gast: Mark van Kemenade 

 

Voorzitter: Mark Verhees  

Notulant: Joris Vliegenberg 

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: 

- Binnen de stichting wordt dit schooljaar ‘kansrijk’ geadviseerd. 
Bijvoorbeeld: wordt er getwijfeld tussen MAVO en HAVO, wordt er 
vaker HAVO geadviseerd. Dit is afgestemd met het VO binnen 
Helmond. 

- Binnen OBS ’t Hout komt per augustus 3,5 FTE ruimte. Eerst worden 
mobiliteitskandidaten de kans gegeven. Daarna wordt er gekeken of 
personeelsleden een uitbreiding van hun aanstelling kunnen krijgen. 
Daarnaast zou er vanuit het Nationaal Plan 3 FTE voor 2 jaar bij 
kunnen komen om achterstanden weg te werken. 

- Joan van Bussel gaat ook een RI&E-inventarisatie maken van Locatie 
9. 
 

 

4. Schoolplan 
Vanuit de MR wordt opgemerkt dat er veel tekst met veel visie in het 
schoolplan staat. Een concreet beeld van waar school staat over bijvoorbeeld 
1, 2 of 4 jaar, ontbreekt nog. Hiervoor worden vóór het einde van dit schooljaar 
jaarplannen gemaakt door elke werkgroep, waarin doelen voor het komende 
schooljaar verder geconcretiseerd worden. Een korte toelichting wordt 
geadviseerd door de MR. Mark van Kemenade zorgt voor een ‘vergezicht’ op 
een en ander te verduidelijken. Met deze genoemde afspraken stemt de MR in 
met het schoolplan. 
 

 

5. Voedingsbeleid 
De MR stemt in met het voedingsbeleid. De MR geeft als advies om het 
voedingsbeleid goed te implementeren, zodat over de hele school dezelfde 
regels nageleefd worden. De invoering van het beleid wordt vastgesteld op 6 
april 2021. Ook wordt de uitvoering van dit beleid op vastgestelde termijnen 
geëvalueerd. De eerste evaluatie vindt plaats tijdens de MR-vergadering van 
31 mei 2021. 
 

 

6. Corona-update 
Binnen de twee groepen 8 is er in februari een corona-uitbraak geweest. Er 
zijn korte lijntjes geweest met de GGD om zoveel mogelijk angsten en 
onduidelijkheden weg te nemen. Recentelijk komen er nog steeds dagelijks 
vragen binnen, die school meestal zelf kan beantwoorden. In andere gevallen 
wordt de GGD geraadpleegd. Vooraf zijn op locatie 9 maatregelen getroffen 
om eventuele verspreidingen te beperken. 

 



 

7. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout/samenwerking Villa Vrolijk 
(voortgang) 
De plannen liggen op de tekentafel bij de architect. School heeft haar input 
gegeven. 
 

 

9. Rondvraag 
- Dennis: hoe zit het met de naamgeving, in het kader van de samenwerken 
van OBS ’t Hout met Villa Vrolijk? Hier is nog geen verandering in gekomen en 
hier wordt aan gewerkt. 

 

 

 


