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1. Opening  
Welkom iedereen.  

 
 

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

 

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

 

4. Schoolgids 2021-2022 
De MR stemt in met de inhoud van de schoolgids. De MR geeft wel een aantal 
suggesties voor kleine aanpassingen. In de aanloop naar volgend schooljaar 
zullen de inhoud en omvang nogmaals kritisch bekeken worden. 
 

 

5. Lerarentekort/beschikbare vervangers 
Momenteel is er relatief gezien veel sprake van verzuim. De beschikbaarheid 
van vervanging is beperkt. Er wordt altijd eerst gezocht naar een vervanger, 
binnen en buiten de stichting. Indien dat niks oplevert, wordt onderzocht of 
mensen die o.a. ambulante taken hebben, de lesgevende taken kunnen 
overnemen. Andere opties zijn het verdelen van een groep over andere 
groepen of het naar huis sturen van een groep. De MR geeft het advies mee 
om ouders al op voorhand te informeren over de mogelijke situaties. 
 

 

6. Aanmeld-/plaatsingsbeleid 
OBS ’t Hout is de laatste jaren enorm gegroeid. Er wordt wel nagedacht over 
een plaatsingsbeleid. Eerst worden andere zaken in kaart gebracht, zoals 
capaciteit van de beide locaties, waar mensen wonen, in of buiten Mierlo-
Hout. Op termijn zal de MR hierover bevraagd worden. 
 

 

7. Voedingsbeleid 
Er is een aanpassing gekomen in het voedingsbeleid. Het heeft nu een meer 
adviserend en stimulerend karakter.  
 

 

8. Corona-update school 
Het ministerie van OC&W geeft aan dat een complete lockdown voor het 
basisonderwijs als heel onwaarschijnlijk wordt gezien. Wel wordt er nagedacht 
over manieren om onderwijs vorm te geven wanneer groepen in quarantaine 
zouden worden geplaatst. Daarnaast wordt er telkens goed gekeken naar 
wettelijke kaders en landelijke adviezen, als deze veranderen. 
 

 

9. Huisvesting 
Binnen de gemeente zijn er veel dossiers blijven liggen, waaronder dat van de 
huisvesting. Er is een projectleider aangesteld om hieraan te werken. Deze 
projectleider wordt binnenkort geïnformeerd over de plannen. Stichting OBSH 
heeft een stedenbouwkundig bureau in de arm genomen, mede om de 
continuïteit te waarborgen wanneer de directeur-bestuurder Hans Fuchs 

 



vertrekt. Doel is dat dit kalenderjaar wordt besproken of er nieuwbouw of 
renovatie komt.  
 

10. Rondvraag 
Geen vragen. 
 

 

 

 


