
Activiteitenkalender 

2018-2019 

Samen het beste halen uit jezelf ! 



Welkom in  schooljaar 2018-2019 

Ook in  schooljaar 2018-2019 ontvangt u van ons een activiteitenkalender. Hierin vindt u 

belangrijke data van activiteiten, vakanties, studie– en feestdagen.  

Daarnaast hebben we voor u alle praktische informatie op een rijtje gezet en aanvullingen 

op de informatie uit de schoolgids.  

Uiteraard wordt u ook dit jaar via de digitale nieuwsbrief en klasbord op de hoogte ge-

bracht van actuele zaken, eventuele wijzigingen in de jaarplanning of nog nader in te  

plannen data.   

Wij wensen iedereen een mooi en succesvol schooljaar toe! 

Wilt u meer informatie over onze school? Kijkt u dan eens op onze website                

www.openhof-goirle.nl . Voor vragen en/of suggesties kunt u altijd terecht bij de directie, 

het team of de medezeggenschapsraad.  

 Het team van bs Open Hof  

Achteraan van links naar rechts: Marlou van Cadsand, Gijs de Kort, Gabrien Hendriks,  

Caroline Mols, Chantal Heesters, Monique de Vegt, Bregje de Weijer 

Vooraan van links naar rechts: Joyce Gerritsen, Marieke Koeleman, Moniek Miltenburg, 

Liselot van den Hurk en Jacqueline Meijs,  

Op de foto  ontbreken de leerkrachten Laura Roest, Gijs Vriens, Bianca Rousseau,               

de conciërge Cees Meijs, OOP’er Linsey van Amelsfoort en plusklas-leerkracht Daniëlle 

Wilborts. 

  

Algemene gegevens 

Basisschool Open Hof 

Frankische Driehoek 1, 5052 BL Goirle 

013-5342432 

E: info@openhof-goirle.nl 
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Groepsverdeling schooljaar 2018-2019 

Directeur: 

-Bregje de Weijer   info@openhof-goirle.nl  

    bregjedeweijer@openhof-goirle.nl      

Werkdagen   dinsdag en donderdag, om de week maandag en woensdag 
  

Groep 1/2 a: 

-Monique de Vegt  moniquedevegt@openhof-goirle.nl 

Werkdagen:    maandag t/m woensdag 

-Bianca Rousseau   biancarousseau@openhof-goirle.nl 

Werkdagen:    donderdag en vrijdag 
 

Groep 1/2b: 

-Laura Roest   lauraroest@openhof-goirle.nl 

Werkdagen:    maandag t/m vrijdag 

 

Groep 1/2c 

-Liselot van den Hurk  liselotvandenhurk@openhof-goirle.nl 

Werkdagen:   maandag t/m vrijdag 
<< 

Groep 3: 

-Jacqueline Meijs   jacquelinemeijs@openhof-goirle.nl 

Werkdagen:   maandag om de week, dinsdag en woensdag 

-Moniek Miltenburg  moniekmiltenburg@openhof-goirle.nl 

Werkdagen:   maandag om de week, donderdag en vrijdag 
 

Groep 4: 

-Gijs de Kort   gijsdekort@openhof-goirle.nl 

Werkdagen:   maandag t/m vrijdag 
 

Groep 5: 

-Chantal Heesters  chantalheesters@openhof-goirle.nl 

Werkdagen:    maandag, dinsdag en woensdag 

-Caroline Mols   carolinemols@openhof-goirle.nl 

 Werkdagen:   donderdag en vrijdag 
< 

Groep 6: 

Gabrien Hendriks   gabrienhendriks@openhof-goirle.nl 

Werkdagen:   maandag t/m vrijdag 
 

Groep 7/8: 

-Marieke Koeleman  mariekekoeleman@openhof-goirle.nl 

Werkdagen:   maandag t/m vrijdag 

-Marlou van Cadsand / Gijs Vriens marlouwelleman@openhof-goirle.nl 

    gijsvriens@openhof-goirle.nl 

Werkdagen:   maandag t/m woensdag 
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Intern Begeleider Leerlingenzorg: 

-Joyce Gerritsen   ib@openhof-goirle.nl 

Werkdagen:    dinsdag, woensdag en donderdag 
< 

Management Team: 

-Caroline Mols   carolinemols@openhof-goirle.nl 

-Moniek Miltenburg  moniekmiltenburg@openhof-goirle.nl 
 

Interne vertrouwenspersonen: Veiligheidscoördinator: 

-Joyce Gerritsen   -Gijs de Kort 

-Monique de Vegt 
 

Consulent Plein 013  Zorg Advies Team (ZAT) 

- Brigitte van Tongeren  -Hilde Verheijen: GGD 

    -Ilse van Beers: IMW 
 

Speciaal Pedagogisch Medewerker vanuit aandacht voor basiskracht i.s.m. Sterk Huis 

-Jozien Sleutjes  

 

 

Conciërge: 

-Cees Meijs   ceesmeijs@openhof-goirle.nl 

Werkdagen:    maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
 

Onderwijsondersteunend personeel: 

Linsey van Amelsfoort  linseyvanamelsfoort@edu-ley.nl 

Werkdagen:    woensdag, donderdag en vrijdag 
 

Leerkracht Plusklas  

Daniëlle Wilborts   daniellewilborts@skbg-goirle.nl 

Werkdagen:   maandag en dinsdag; locatie ‘De Regenboog’ 

Resultaten van ons onderwijs 

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen zo nauwkeurig mogelijk. We maken hierbij gebruik 

van observaties, toetsen, zowel methode gebonden als toetsen behorend bij ons leerlingvolg-

systeem. Afgelopen jaar is als eindtoets voor groep 8 de IEP-toets afgenomen.  

De gemiddelde standaardscore van Open Hof was in het schooljaar  2017-2018: 86,4. 

Het landelijk gemiddelde was dat jaar 81,0. 
 

Waar zijn onze leerlingen dit jaar naar uitgestroomd? 

VMBO B/K 1 leerling  SO/SBO  0 leerlingen 

VMBO TL 3 leerlingen  Basisonderwijs 2 leerlingen  (verhuizingen) 

HAVO  6 leerlingen   

VWO  3 leerlingen 

De groep 8-leerlingen verspreiden zich over de volgende scholen:   

Mill-Hillcollege (9x), Willem II-college (2x), Rooi Pannen (1x), De Nieuwste School (1x). 
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Terugblik schooljaar 2017-2018: 

Graag kijken we met u terug op het afgelopen schooljaar.  

De Open Hof heeft het afgelopen jaar op verschillende onderdelen een  

ontwikkeling doorgemaakt: 

Allereerst hebben we onze missie/visie herijkt. Aan de hand van onze vier kernwaarden    

VEILIG, VERANTWOORDELIJK, VERBONDEN en VAARDIG hebben we onze visie opnieuw    

beschreven. Dit is uitgewerkt op onderwijsconcept, leerling– en leerkrachtniveau.  

Met het Kindcentrum Frankische Driehoek hebben we dit jaar ‘De Kanjertraining’ geïmple-

menteerd. Het is prettig dat we binnen het hele kindcentrum één pedagogische taal spreken. 
 

Vanuit het jaarplan, dat is gebaseerd op het schoolplan 2015-2019, zijn een aantal plannen 

uitgewerkt: 

* In de groepen 6, 7 en 8 is  de nieuwe taalmethode ‘Taal op Maat’ geïmplementeerd. We zijn 

erg tevreden over deze methode; het zijn uitdagende lessen. 

* De kinderen in groep 3 hebben afgelopen jaar met de nieuwe methode van Veilig Leren 

Lezen leren lezen. Het is een fijne methode, met een prettige opbouw. 

* Aansluitend op de VLL-methode is de nieuwe methode voor wereldoriëntatie ’Zaken van 

Zwijsen’ voor groep 3 aangeschaft.   

* In groep 3 is een start gemaakt met de methode voor begrijpend lezen ‘Humpie Dumpie’. 

Groep 4 gaat komend schooljaar met deze methode verder. Halverwege het jaar zal groep 4, 

net als groep 5 t/m 8, overgaan op ‘Nieuwsbegrip’. 

* In alle groepen is er gewerkt aan ‘eigenaarschap van de leerlingen’. Van gekleurde aapjes bij 

de kleuters tot eigen leerdoelen in de bovenbouw. Door met leerlingen in gesprek te gaan, 

d.m.v. kindgesprekken, krijgen we de onderwijsbehoeften van leerlingen nog beter in beeld. 

* Binnen het Kindcentrum stond het leesonderwijs centraal. Er zijn allerlei activiteiten gepland 

rondom het lezen; boekproeverij, voorstelling prentenboek, etc.  

* Vanuit Muziekimpuls hebben we het afgelopen jaar muziekles gehad van Jeroen 

(Factorium). Naast coaching on the job voor de leerkrachten, heeft hij ons begeleid in het 

maken van een keuze voor een muziekmethode. 

De leerlingenraad heeft ook dit schooljaar weer goed werk verricht. Ze hebben hun plannen 

gepresenteerd aan de groepen, Bregje en zelfs aan onze bestuurder Paul van Aanholt. 

Hierbij een aantal plannen van de TOP 7: 

- Ze willen graag picknicktafels op de grote speel-

plaats. Er is onderzocht welke types er zijn en wat 

de kosten zijn. Er wordt door de directie serieus 

gekeken naar de mogelijkheden.  

- Meer buitenles ,waarbij onder andere de picknick-

tafels kunnen worden ingezet.  

- Schoolplein 14 nog beter gebruiken samen met 

Den Bongerd. Streven is dat de leerlingenraden van 

de scholen volgend schooljaar bijeenkomen.  

-Toiletten en school netjes houden, dit blijft een 

                aandachtspunt, ook volgend schooljaar.  

november 2018 
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Schooljaar 2018-2019 

Met het team hebben we voor schooljaar 2018-2019 verschillende plannen gemaakt. We 

nemen u hier graag in mee. Hieronder staan een aantal plannen beschreven, maar zullen u 

via de nieuwsbrief uiteraard ook op de  hoogte houden van  ontwikkelingen.  

 

Afgelopen jaar hebben we de missie/visie herijkt. Dit schooljaar willen we de vier kern-

waarden in verschillende themaweken aan bod laten komen, zodat we met alle leerlingen 

en ouders hetzelfde verstaan onder deze kernwaarden.  

 

Vanuit het schoolplan 2015-2019 en vanuit de laatste ontwikkelingen op school zullen we 

komend jaar met het team aan een aantal verbeterdoelen werken. Deze verbeterdoelen 

leiden tot actiepunten.  

 

Komend schooljaar gaan we, onder andere, met het volgende aan de slag:  

* In de groepen 1 tot en met 8 gaan we werken met een nieuwe methode voor Engels.  Dit 

is de methode Stepping Stones.  

* In groep 4 wordt gestart met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie: ‘Zaken van 

Zwijsen’.  

* We nemen ons leesonderwijs dit jaar onder de loep. 

* We gaan onderzoeken welke methode we voor wereldoriëntatie willen gaan aan-

schaffen. Onze wens is om meer projectmatig te gaan werken. We zullen hier dan ook als 

pilot komend jaar mee aan de slag gaan. 

* In samenwerking met SNENS en Factorium gaan we aan de slag met beeldende vorming 

en muziekonderwijs.    

 

Ook in de zorg staan een aantal speerpunten centraal:  

* Introductie van KANVAS. Dit is een digitaal Volg– en AdviesSysteem dat bij ‘De Kanjertrai-

ning’ hoort om nog beter zicht op de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen te 

krijgen. Dit systeem bestaat o.a. een leerlingvragenlijst, leerkrachtvragenlijst, sociogram en 

een breed scala aan pedagogische adviezen.  

* Het begin met de kindgesprekken is gemaakt; 

we willen dit gaan uitbouwen, zodat we de on-

derwijsbehoeften van kinderen nog beter in 

beeld krijgen.  

* Doelenkaarten worden gebruikt door de kin-

deren om meer inzicht te krijgen in hun eigen 

ontwikkeling; wat kan ik al goed? Wat ga ik 

oefenen? Waar heb ik hulp bij nodig? Etc.  

Naast een doelenkaart voor rekenen, willen we 

ook een doelenkaart voor spelling gaan vormge-

ven.

december 2018 
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Praktische zaken 

De schooltijden 

De schooltijden van onze school zijn voor groep 1 t/m 8 op  

maandag, dinsdag, donderdag: 08.45 uur  - 15.15 uur   

en op woensdag en vrijdag:  08.45 uur  - 12.30 uur  

De deur van de school is ’s morgens om 8.35 uur open. 

Dat betekent dat we een inloop van 10 minuten hebben, waarin u in de gelegenheid bent 

om uw kind naar de klas te brengen en nog even een kijkje te nemen tijdens de inloop. Om 

8.45u sluiten de leerkrachten de klassendeuren en wordt er in de klas gestart met de dag. 

 

Fruitpauze/speelkwartier  

De kinderen van de groepen 1/2 mogen ‘s morgens fruit en drinken meebrengen voor 

tijdens de fruitpauze. Het is fijn als het fruit en de bekers zijn voorzien van naam.  

Ook de kinderen van de groepen 3 t/m 8 nemen fruit en drinken mee en nuttigen 

dat tijdens het speelkwartier. Het speelkwartier voor de groepen 3 t/m 8 is van 10.30 uur 

tot 10.45 uur. Op woensdag hebben we samenspeeldag met OBS Den Bongerd.  Groep 3 

en 4 spelen van 10.15-10.30 uur buiten en groep 5 t/m 8 van 10.30-10.45 uur. 

 

Gymmen 

De kleuters gymmen een aantal keer per week. Zij dragen hierbij  gymschoenen. Schoenen 

zonder veters hebben de voorkeur. De kinderen bewaren hun gymschoenen in een bak op 

school.  

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben hun gymlessen in sporthal de Frankenhal. 

Tijdens deze lessen zijn gymkleding en stevige gymschoenen verplicht (geen gymschoenen 

met zwarte zolen). In verband met de veiligheid zijn sieraden niet toegestaan. Alle       

kinderen frissen zich na de gymles op, daarom vragen wij u de leerlingen een handdoek 

mee te geven. Shampoo en deodorantspuitbussen mogen niet gebruikt worden. 

 

Gymrooster op donderdag 

8.45 - 10.15 uur: Groep 6 

10.30 - 12.00 uur: Groep 3 en 5 

13.15 - 14.45 uur: Groep 4 en 7/8  

 

Het overblijfrooster 

Op onze school blijven alle leerlingen over. De leerlingen eten, samen met de leerkracht, 

hun meegebrachte lunchpakketje op. Daarna zorgen overblijfkrachten voor het toezicht bij 

het buitenspelen.  

Om deze overblijfvoorziening te kunnen realiseren, wordt door de ouders een bedrag 

betaald van € 27,50 per leerling. Voor de leerlingen die later in het schooljaar instromen, 

vanaf januari 2019, zal een bedrag van € 17,50 per leerling worden berekend. Leerlingen 

die vanaf april 2019 instromen, betalen € 10,00 per leerling. 
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Ziekmelding 

Graag verzoeken wij u om vóór 08.35 uur uw kind telefonisch ziek te melden. Vaak zal er 

gevraagd worden naar de reden van ziekmelding. De school heeft een meldplicht bij  

bepaalde infectieziektes. Mocht uw kind naar de BSO aan gaan, geef dat dan door bij de 

ziekmelding. Dan geven wij het door aan ‘De Avonturiers’. 

 

Hoofdluis 

Hoofdluis is altijd vervelend! Tijdens de informatieavond wordt er in iedere groep een 

oproep gedaan voor luizenpluis-ouders. Na elke vakantie zullen zij alle kinderen  

controleren op hoofdluis. Mocht u thuis toch onverhoopt ontdekken dat uw kind luisjes of 

neetjes heeft, dan gaan we ervan uit dat u dit bij ons meldt. Op deze manier kunnen we er 

allemaal voor zorgen dat deze kleine, vervelende beestjes weer snel bestreden kunnen 

worden. 

 

Vakantierooster  

Herfstvakantie    15-10-2018 t/m 19-10-2018 

Kerstvakantie    24-12-2018 t/m 04-01-2019 

Carnavalsvakantie   04-03-2019 t/m 08-03-2019 

Meivakantie    22-04-2019 t/m 03-05-2019 

Hemelvaart    30-05-2019 en 31-05-2019 

2e Pinksterdag    10-06-2019 

Zomervakantie    08-07-2019 t/m 16-08-2019 

Verder zijn er op de volgende dagen een studiedag voor het team gepland. Deze dagen zijn 

de kinderen vrij.  Vrijdag 5 oktober, donderdag 6 december, maandag 28 januari, woens-

dag 20 februari, woensdag 29 mei, vrijdag 7 juni en dinsdag 11 juni. 

 

Verlof aanvragen 

Mocht u verlof willen, dan dient u hiervoor een verlofformulier in te vullen. De aanvraag 

zal door de directeur bekeken worden. U krijgt schriftelijk bericht of de aanvraag akkoord 

is.  De verlofformulieren zijn op school of via de website te verkrijgen. 

Als school zijn wij verplicht ons te houden aan de leerplichtwet. Dat houdt in dat wij zorg-

vuldig moeten registreren wanneer onze leerlingen afwezig zijn van school.  

 

Voor– en naschoolse opvang 

Mocht u gebruik willen maken van voor en/of naschoolse opvang, dan kunt u hiervoor 

terecht bij ‘De Avonturiers’. Voor informatie kunt u contact met ze opnemen. Het telefoon-

nummer vindt u onder het kopje ‘ belangrijke adressen en telefoonnummers’. 

 

Mobiel op school 

Op school hebben we de afspraak dat leerlingen geen mobieltjes bij zich hebben, tenzij 

anders afgesproken met de leerkracht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade, 

etc.
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Jarig zijn op school 

Je verjaardag is een speciale dag. Uiteraard vieren we dit op een feestelijke manier met 

elkaar. In groep 1/2 vieren we de verjaardag in het bijzijn van de ouder(s). Er worden  

liedjes gezongen en kaarsjes uitgeblazen. Ook is er een kleine attentie voor de jarige. In de 

groepen 3 t/m 8 wordt ook een gezellig feestje gevierd. Er wordt met de klas gezongen, de 

jarige staat de hele dag in het zonnetje en uiteraard is er voor hen ook een klein cadeautje. 

De ouders van de jarige zijn niet bij het feestje aanwezig.  

U kunt met de leerkracht van uw kind afspreken wanneer de verjaardag in de groep  

gevierd zal worden. Uiteraard mag uw kind trakteren. Wij vragen u te kiezen voor een 

gezonde traktatie. Op het internet kunt u leuke ideetjes op doen!  

 

Verjaardag ouders 

In de kleutergroep besteden we aandacht aan de verjaardagen van de ouders.  

Aan het begin van het schooljaar inventariseren de leerkrachten de data van deze  

verjaardagen. Zij zorgen ervoor dat er tijdig een wensje mee naar huis wordt gegeven. 

 

Informatievoorziening ouders 

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten die bij ons op 

school plaatsvinden. Dit doen wij middels verschillende informatievoorzieningen. 

 

Posttassen 

Op vrijdag geven we de leerlingen de post mee naar huis in de groene posttassen. Hierin 

zitten brieven voor uw informatie. 

Wij vragen u de posttas op maandag weer mee terug te geven naar school. 

 

Digitale nieuwsbrief 

Om de week ontvangt u op donderdag een digitale nieuwsbrief. Hierin staat actuele  

informatie. 

Mocht u informatie hebben voor de nieuwsbrief, dan kunt u dat mailen naar  

info@openhof-goirle.nl. 

 

Social media 

Op de website www.openhof-goirle.nl vindt u voor iedere groep een groepspagina. Deze 

wordt gevuld door de leerkrachten met allerlei activiteiten die door de klas zijn uitgevoerd. 

Daarnaast vindt u overige informatie zoals: protocollen, nieuwsbrieven en verlofaanvra-

gen.  
 

Via klasbord wordt u op de hoogte gehouden van de bijzonderheden in de klas. De leer-

krachten posten met regelmaat een berichtje, een foto of een oproep. 
 

Via Facebook blijft u op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten binnen de school.  
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Carnavalsviering 

2 3 
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vakantie 
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Leerlingenraad 
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Joyce jarig 

29 

Open Hof theater 

groep 3 en 5  

  

30 31 



Oudervereniging 

De oudervereniging zal ook dit jaar zich weer inzetten voor allerlei activiteiten voor de     

kinderen. De leden van de oudervereniging zijn:  

Anette Sprengers 

Anja Schoofs 

Cindy van Bokhoven 

Elaine Blixt 

Judith Tissen 

Lobke Kremers 

Mariëlle Bax 

Mariëlle Wouters, 

Mascha van Pelt 

Miriam Pijpers 

Susan van Beurden 

Wieteke van Iersel 

Willeke Krijnen.  

Namens het team sluiten Chantal Heesters en Gijs de Kort aan.  

 

De vergaderingen van de oudervereniging staan vermeld op de kalender. De vergaderingen 

zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.  

De vrijwillige ouderbijdrage van €37,50 per jaar per kind wordt aan het begin van het school-

jaar geïnd.  

 

Medezeggenschapsraad  

De Medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:  

- Janneke Vromans: oudergeleding & secretaris 

- Bob Gerards: oudergeleding  

- Richard van Dun:  oudergeleding  

- Chantal Heesters: personeelsgeleding  

- Gabrien Hendriks: personeelsgeleding & penningmeester   

- Joyce Gerritsen: personeelsgeleding  & voorzitter 

- Bregje de Weijer: adviserend lid  

U kunt contact opnemen met de MR via: mr@openhof-goirle.nl 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

Afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): 

Kevin Vromans: oudergeleding 

Monique de Vegt: personeelsgeleding 
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19 

Goede vrijdag 

20 

 

21 

Marieke jarig 

1e Paasdag 
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27 
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28 

29 

Meivakantie 

30 

Meivakantie 

     



 Belangrijke adressen en telefoonnummers 

 

Edu-Ley (SKBG-BOOG)     Tel: 013-5302548  

Postbus 29, 5050 AA Goirle  

 

College van Bestuur      Tel: 013-5302548  

Drs. PMTM van Aanholt         

Hoogendries 3, 5051WK Goirle  

 

Inspectie Basisonderwijs      Tel: 0800-8051  

info@owinsp.nl  

 

G.G.D.        Tel: 013-4643911  

Ringbaan West 227, 5037PC Tilburg  

Hilde Verheijen 

 

Samenwerkingsverband Plein 013    Tel:013-2100130 

Ringbaan Oost 240, 5018 HC Tilburg  

www.plein013.nl 

 

School maatschappelijk werk    Tel: 013-5349191 

Ilse van Beers       

I.vanbeers@imwtilburg.nl 

 

Externe vertrouwenspersoon     Tel: 06-54647212 

Irma van Hezewijk      

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl  

 

Leerplichtambtenaar  

Mevr. M. Homan       Tel: 013-5310594  

p/a Gemeentehuis Goirle  

Oranjeplein 1  

5051 LT Goirle  

 

Stichting Leergeld      Tel: 013-5302111 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) Tel: 070-3861697 

mei 2019 
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MR-vergadering 
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Leerlingenraad 
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Studiedag:     

Leerlingen zijn 

de hele dag vrij! 

  

30 

Hemelvaart 

31 

Extra dag vrij 

  



Postbus 82324          

2508 EH Den Haag  

info@gcbo.nl 

 

‘t Loket       Tel: 013 534 91 91  

Thomas van Diessenstraat 4 

5051 RK Goirle.  

info@loket.goirle.nl 

Contactformulier op www.goirle.nl/loket 

 

De consulenten van 't Loket werken op afspraak, dus er is geen vrije inloop.  

Op maandag, dinsdag en donderdagochtend van 09.00 uur tot 12.30 uur zijn ze te       
bereiken op bovenstaand telefoonnummer.  

 
Voor meer informatie kunt u bij de IB-er terecht.  
 

Bibliotheek Goirle      Tel: 013-5342068  

  

De Avonturiers      Tel: 013-7470113  

Frankische Driehoek 2 

5052 BL Goirle 

info@de-avonturiers.nl 
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Jaarverslag MR Basisschool Open Hof, 2017-2018 

Inleiding 

Dit is de korte versie van het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basis-

school Open Hof te Goirle. Het gehele jaarverslag is te raadplegen via de site van Basis-

school Open Hof.  
 

Leden van de Medezeggenschapsraad  

Personeelsgeleding: Joyce Gerritsen (voorzitter), Chantal Heesters (secretaris) en Gabrien 

Hendriks 

Oudergeleding: Judith Laros/ Bob Gerards, Janneke Vromans (penningmeester) en Richard 

van Dun 
 

Onderwerpen die dit schooljaar veel aandacht hebben gekregen zijn:    

* Projectplannen. De projectplannen, gemaakt door het team, zijn bekeken en  goedge-

keurd. Wij vinden het team wederom ambitieus.  

*  Kindcentrum Frankische Driehoek: ‘Verrijking door Verbinding’. Dit jaar heeft het KC de 

Kanjertraining doorlopen.   

* De IEP-Toets werd in april 2018 voor de 3de keer ingezet. Met een score van 86 zaten we 

ver boven het landelijk gemiddelde.  

* Verkeersveiligheid rondom school, waarbij het BrabantsVerkeersLabel (BVL) scholen en 

gemeenten de helpende hand heeft geboden voor structurele verkeerseducatie, gericht op 

de praktijk van alle dag.  

* Vakantierooster is bekeken; het aantal uren dat besteed wordt aan les, studiedagen en 

vakantie.  

* Voor de Sociale Veiligheid  is een beleidsplan geschreven en een coördinator aangesteld: 

Gijs de Kort.  

* Voor de leerling inspraak is een beleidsplan geschreven. Kinderen hebben op school een 

duidelijke rol en denken met het team van Open Hof mee.  

* Visie traject. Het team is dit jaar aan de slag gegaan met de visie. Als MR hebben we mee 

mogen kijken en denken.  

* Risico inventarisatie en evaluatie. Enkele punten verdienen aandacht. Er is een coördina-

tor voorgedragen: Moniek Miltenburg 

* POM, tevredenheidsonderzoek onder kinderen, ouders en teamleden. Er was een  

positieve uitslag, men is tevreden op Open Hof 

* Werkdrukgelden. Het plan om de werkdrukgelden in te zetten is goedgekeurd.  

* Basis- of overlegmodel. Gekozen is voor het overleg model, de MR heeft hiermee inge-

stemd.  
 

Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch            

opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald 

onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag.     

(mr@openhof-goirle.nl) 
  

Goirle, juli 2018.  

Namens de MR van basisschool Open Hof,  

Joyce Gerritsen 

 

juli 2019 

ma di wo do vr za zo 

1 

Musical voor 

groep 2 t/m 7 

 

2 

Musical      

(groot)ouders 

Afscheidsavond 

 Leerlingenraad 

3 4 

Nieuwsbrief 20 

5 

Laatste      

schooldag 

Uitzwaaien & 

uitglijden 

6 7 

8 

Zomervakantie 

 

9 

Zomervakantie 

10 

Zomervakantie 

11 

Zomervakantie 

12 

Zomervakantie 

 

 

13 14 

15 

Zomervakantie 

16 

Zomervakantie 

17 

Zomervakantie 

18 

Zomervakantie 

19 

Zomervakantie 

20 

 

21 

22 

Zomervakantie 

23 

Zomervakantie 

24 

Zomervakantie 

25 

Zomervakantie 

26 

Zomervakantie 

27 28 

29 

Zomervakantie 

30 

Zomervakantie 

31 

Zomervakantie 

    



 

 

Fijne vakantie 

allemaal! 
 

 

 

 
  

augustus 2019 

ma di wo do vr za zo 

   

 

1 

Zomervakantie 

2 

Zomervakantie 

Moniek jarig 

3 

 

4 

5 

Zomervakantie 

6 

Zomervakantie 

7 

Zomervakantie 

8 

Zomervakantie 

9 

Zomervakantie 

10 11 

12 

Zomervakantie 

Laura jarig 

13 

Zomervakantie 

 

 

14 

Zomervakantie 

15 

Zomervakantie 

16 

Zomervakantie 

17 18 

19 

Eerste schooldag 

Schooljaar        

2019-2020 

20 21 22 

Gijs jarig  

23 24 25 

26 

 

27 28 29 30 31  


