
Notulen MR 22 januari 2020 

 

 

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 

De invulling van donderdag 30 januari: er is een manifest vanuit de Heuvel naar het 
Willem II stadion. Het is nu al 2 keer voorgekomen in de afgelopen periode dat klassen 
moeten splitsen i.v.m geen invaller. 
De oudergeleding heeft gehoord dat sommige ouders er wel klaar mee zijn. Het begrip 
bij ouders lijkt weg, er is al geld bij gekomen. Wat is de koppeling tussen de school en de 
landelijke politiek? Er wordt wel gekeken hoe je de PABO anders kunt invullen. Er wordt 
op bestuursniveau wel gekeken hoe het beroep interessanter gemaakt kan worden. 
Landelijk is er geen oplossing. Van ouders komt ook de vraag: waarom niet op een 
andere manier staken? De leerkrachten zijn dan toch nog aan het werk en er wordt dan 
dus niet gestaakt. De leerkrachten gaat het niet zozeer om het geld, alswel om de 
toekomst van ons vak. Dat er geen permanente investeringen gedaan worden en dat 
daarmee het beroep nog steeds ‘in gevaar’ is. 

- MR personeelsgeleding. Er wordt binnenkort gesproken wie van de personeelsgeleding 
kan aanschuiven. 
 

Directie:    
- Inspectiebezoek 

De inspectie is op bestuursniveau en de regenboog en den Bongerd. Op het rapport 
staat alles op voldoende. Er zijn ook geen opdrachten meegegeven. Wel is de Open hof 
aan de beurt voor een stelselmatig onderzoek, dit zal uitmonden in een bezoek dit 
schooljaar, hier volgt echter geen verslag van. 

- Schoolpleinen 
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De nieuwe ontwerpen van de schoolpleinen zijn gepresenteerd. De investering 
wordt niet betaald vanuit schoolgelden en Leystromen. Het wordt gesubsidieerd 
door de provincie en stichting Edu-Ley. Er is een onderhoudsplan toegevoegd, bij 
de partij waar alles wordt afgenomen.  

 
Ouders/OV:   
- Notulen er zijn nog geen notulen binnen. 

 
GMR: 

- Begroting, deze is bekeken op stichting niveau. Een werkgroepje heeft de begroting 

bekeken en de GMR heeft deze goedgekeurd.  

 
3. Beleidszaken:  (inf.)  

- Begroting 
De begroting van 2020 is gepresenteerd en goedgekeurd door de PMR. 

- KanVas sociale veiligheid 
De resultaten van de veiligheidslijst zijn gepresenteerd. 

- Evaluatie projectplannen 
De tussenevaluatie van de projectplannen is gepresenteerd. De meeste projectplannen 
lopen op schema.  
Inloop en technisch lezen worden iets vooruit geschoven.  
Spelling Is verschoven naar volgende schooljaar door uitval van een leerkracht.  

 
4. In- en uitgaande post  

- InfoMR (Bob) Het boekje bevat voornamelijk persoonlijke verhalen. Er werd verwezen 

naar de site hoe krachtig de MR is binnen de school. De link wordt doorgestuurd en in 

de volgende vergadering meegenomen.  

 
5. Rondvraag           

- Joyce: hoe bevalt het ouderportaal nu: aantal berichten is nu oké. Soms zijn de 

hoeveelheid foto’s wel wat overweldigend.  

- Janneke: Leren leren, doen jullie daar iets aan? In groep 7 en 8 gaat het over leren 

leren dit is met name gericht naar leerlingen. Misschien is het een idee om ook vanaf 

het moment dat leerlingen leerwerk mee krijgen ook de ouders te informeren hoe ze 

dit moeten/kunnen aanpakken. 

 

Afsluiten 

 
Volgende vergadering 11-03-2020 
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 Ja 

13112020-3 Begroting Bregje Voor 22-1-2020 Ja 

13112020-4 Evaluatie plan van aanpak Bregje Voor 22-1-2020 Ja 

11032020-1 Linkje uit infoMR doorsturen Bob Voor 11-02-2020 Nee 

11032020-2 Samenvatting notulen vergadering 
website/nieuwsbrief 

Gabrien Rond 28-1-2020 Nee 

     

 
   


