
Notulen MR 13 november 2019 
 
 
Locatie:  Open Hof Koffiekamer Open hof 
Tijd:   19.30-21.00 
Notulant: Janneke Vromans 
Voorzitter: Joyce Gerritsen 
Aanwezig:  Richard van Dun, Joyce Gerrits, Bob Gerards, Gabrien Hendriks, Janneke 

Vromans, Bregje de Weijer. 
Afwezig: Marieke Koeleman 
 

Inf. = informatief 
I = instemmingsrecht voor MR 
A= adviesrecht voor MR 
 
De taakverdeling voor de MR leden is als volgt: 
Joyce Gerritsen: voorzitter en contact GMR 
Janneke Vromans: secretaris 
Gabrien Hendriks: Penningmeester  
Gabrien Hendriks: gaat tijdelijk de mail en het laatje van de MR beheren: mr@openhof-goirle.nl 
Bob Gerards: beheert het infoMR blad 
 

1. Vaststellen agenda          
2. Mededelingen vanuit:          

Team:    
- Staking 
Zowel school als de MR ouders hebben geen reacties gehad van ouders betreft de 
staking. Via onder andere social media is gecommuniceerd dat er vooral over de 
toekomst nagedacht moet worden. Het feit dat het op woensdag is, zorgt misschien 
ook voor minder reacties. Wel fijn is dat er wordt gecommuniceerd wat de 
leerkrachten zijn gaan doen tijdens de staking 
- Omdat de stichting zich profileert m.b.t muziek krijgen ze een vlaggetje 

(oorkonde). Dit zal op woensdag 20 november gebeuren in Helmond en de 
Koningin zal hierbij aanwezig zijn. 

 
Directie:    
- Begroting 
Momenteel wordt er gewerkt aan de begroting, zowel op school als op stichting 
niveau. Op een aantal dingen is stevig geïnvesteerd, hierdoor komen we wel in de 
rode cijfers, echter: dit zal naar verwachting goedgekeurd worden en op de langere 
termijn zullen er wel groene cijfers zijn. 
- Nieuwe directeur ’t schrijverke 
Er loopt een procedure. 
- Studiedag Edu-ley 1 november: 
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Formatieve feedback, hoe ga je om met feedback geven, niet achteraf maar tijdens 
het werken. Er is ook leerkring gedaan. Alle collega’s van de stichting zitten samen 
die hetzelfde doen (bijv. alle leerkrachten groep 6, alle IB-ers, enz.) Er worden dan 
ervaringen uitgewisseld. 
Bob vult aan dat er wat in infoMR stond over het inrichten van studiedagen. Het idee 
gedrag wordt meegenomen naar komend jaar. 
- Er zijn gesprekken gaande bij de gemeente over bezuinigen o.a. op de 

weerbaarheidstraining van Marietje Kessels en op de randvoorzieningen (hieruit 
worden de conciërges betaald) 

- Op 16 december is het inspectiebezoek. Dit vindt bovenschools plaats en 
daarnaast worden er twee scholen bezocht uit de stichting. Voor nu staat Open 
Hof niet op de lijst. Op 2 dec is er uitsluitsel of ze wel of niet komen op Open Hof. 
 

 
Ouders/OV:   
- Notulen 

Het schoolreisje, de kinderboekenweek en het handbaltournooi zijn kort 
geëvalueerd. Ook is de staking, de verhuizing van groep 8, welke leerkracht voor 
welke groep staat en het sinterklaasfeest en kerst besproken.  

 
GMR: 
- Het lerarentekort en de staking is besproken.  
 

3. Beleidszaken:  (inf.)  
- Plan de campagne geen leerkracht 
Het team heeft bij elkaar gezeten wat te doen als er geen leerkracht is. Gelukkig is er 
nog steeds iemand gekomen, of kon het intern opgelost worden. Het gaat wellicht 
gebeuren dat de groep opgesplitst gaat worden. Is de dag erna nog geen vervanger, 
dan kan het zijn dat één dag vooraf aangegeven wordt dat de klas niet naar school 
kan komen. Er ligt een noodscenario klaar als er geen vervanging is: een lijstje met 
welke kinderen naar welke klas gaan en een werkboekje waarmee ze de hele dag 
vooruit kunnen. 

  
- Verkeersveiligheid (Janneke) 

Janneke heeft samen met verkeersouder Willeke een gesprek gehad met de 
wethouder van verkeer en een verkeersdeskundige van de gemeente Goirle over 
de verkeerssituatie vanuit de wijk aan de surfplas richting de school.  
Momenteel is er geen voetpad tussen de rotonde en de baronielaan en een 
gedeelte van de Boschring tevens is de oversteek bij de rotonde onveilig.  
Op de Boschring worden langs de bouw borden geplaatst om automobilisten op 
de hoogte te stellen dat er voetgangers op de weg zijn. 
Daarnaast geven zowel de wethouder als de verkeersdeskundige aan dat er 
tussen de rotonde en de baronielaan geen plaats is om een voetpad te 
realiseren. De uitvoegstrook die er ligt, waar momenteel de bus stopt, gaat zodra 
er bij de halve maan een bushalte gerealiseerd is weer gebruikt worden. Dit zou 
wel wat meer rust geven op de rotonde.  



In de toekomst gaat er op de Rillaersebaan een bushalte gerealiseerd worden. 
Daarbij komt een voetpad te liggen vanaf de rotonde met ook een doorsteek 
naar Wermenbossestraat. Hierdoor wordt er wel een veilige (om)weg naar 
school gerealiseerd. Dit zou echter pas laat in 2020 gerealiseerd worden, omdat 
dat connexion de busroutes/haltes aanpast. Gelijktijdig wordt dan ook de 
oversteek bij de rotonde voorzien van een voetgangers oversteek. Een officieel 
verslag van het gesprek met de gemeente volgt nog. 

 
4. In- en uitgaande post  

- InfoMR (Bob)  
In infoMR gaat het over een MR-consulent. De vraag is of we die bij Open Hof ook één 
hebben (mochten we daar behoefte aan hebben). → Dit is alleen het geval na scholing, 
de mensen die deze hebben gegeven kan je indien nodig raadplegen.  
Inspectie zit boven op de risico inventarisatie en evaluatie, deze is bij Open Hof op orde. 

 
5. Rondvraag           

- Als MR-lid ben ik (Janneke) dit jaar niet gevraagd om mee te gaan met het 
schoolreisje. Op de besluitenlijst van de OV staat een volgorde maar (G)MR-
leden staan hierin niet vermeld, ik dacht dat deze ook als eerste gevraagd 
werden. Hier wordt opnieuw naar gekeken.  

- Ik hoor verschillende ouders dat de berichtfrequentie via het ouderportaal 
hoog is, vaak ook meerdere keren op een dag. Dat wordt als onprettig ervaren, 
kunnen daar afspraken over worden gemaakt? 

- Studiedag na het schoolreisje plannen, dit is wel de regel, maar door het 
verplaatsen van de studiedag door Edu-ley was dit niet meer het geval.  

 
Afsluiten 
 
Volgende vergadering 22-01-2020 
Openstaande acties / te bespreken actielijst  

Datum          Actie Door Status Gereed 

27052019-3 Vragenlijst of er wordt gezien dat de 
school wat doet aan de veiligheid.  
Rust in de klas verschillende 
scenario’s meenemen 

Bregje Vóór het invullen van de 
tevredenheids- onderzoek 
2021 

nee 

19062019-4 Bericht om ouders te bedanken voor 
inschrijven avond-4-daagse 

Bregje Vóór 2020 nee 

13112020-1 Scholingsplan Bregje Voor 22-1-2020 nee 
13112020-2 Beleid schoolreisje (G)MR-leden 

toevoegen. 
Gabrien Voor volgende OV 

vergadering 
nee 

13112020-3 Begroting Bregje Voor 22-1-2020 Nee 
13112020-4 Evaluatie plan van aanpak Bregje Voor 22-1-2020 Nee 
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