
Notulen MR 30 april 2020 
 
 
Locatie:  Iedereen thuis, via Google meet 
Tijd:   19.30-21.15 
Notulant: Janneke Vromans 
Voorzitter: Joyce Gerritsen 
Aanwezig:  Richard van Dun, Bob Gerards, Joyce Gerrits, Gijs Vriens, Janneke Vromans, 

Bregje de Weijer  
Afwezig: Gabrien Hendriks 
 

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: beheerd het infoMR blad 
 

1. Vaststellen agenda          
2. Mededelingen vanuit:          

Team:    
Directie:    
Ouders/OV:   
- Er zijn nieuwe t-shirts, en de fotograaf staat gepland; school gaat in overleg met OV 

of dit doorgang kan hebben.  
GMR: 
-  
 

3. Beleidszaken:  (inf.)  
Vanaf 11 mei mogen de leerlingen weer naar school, wel volgens protocol.  

 
We lopen gezamenlijk het beleidsstuk door, dit is een dynamisch stuk waarin telkens 
nog dingen worden aangepast. 
- In het stuk staat hele dagen naar school, dit aanpassen in het bericht naar ouders 
- De cohorten worden per klas kenbaar gemaakt aan de ouders en wisselen is niet 

mogelijk. 
- Voor dit moment zullen alle leerkrachten er maandag weer zijn, er zijn geen zieken 

gemeld. 
- Bregje gaat navragen of leerlingen ook getest mogen worden, dit zou in het 

beleidsstuk staan.  

mailto:mr@openhof-goirle.nl


- Mag de noodopvang de cohorten overschrijden? Ja, binnen noodopvang zitten ook 
meerdere cohorten bij elkaar, dus is beter om leerlingen op te vangen binnen hun 
eigen klas, ze komen dan met minder verschillende kinderen in aanraking als 
wanneer dit in één noodopvang groep wordt gedaan. 

- Om 1,5m afstand zichtbaar te maken zijn er afplaktape, een scherm en stickers 
besteld, naar eigen inzicht van elke leerkracht. 

- Veel materialen in de hogere klassen kunnen de leerlingen zelf schoonmaken, in 
de kleuterklassen is dit wel veel werk en wordt het materiaal dat beschikbaar is 
verminderd omdat dit elke dag schoongemaakt moet worden. 

- Binnen het team zijn er ook nog veel vragen over bv rapport, cito toetsen, 
instaptoetsen, kamp, groep 8 musical enz enz. hier wordt in de komende tijd nog 
naar gekeken. 

- Op de kalender moet het Jubileum en de schoolfotograaf verplaatst worden. 
 
De vakantieplanning is besproken en vastgesteld deze gaat de volgende nieuwsbrief naar de 
ouders. 
 
Formatie, momenteel is de formatie zoals begroot. Zoals het er nu uit ziet zullen er komend 
jaar ook weer 9 groepen zijn.  
 
Linsey blijft wel ingezet worden zolang er geld is vanuit de werkdrukgelden.  

 
4. In- en uitgaande post  

 
5. Rondvraag           

- Volgende vergadering wordt verplaatst naar 27 mei vanwege de persconferentie. 
- Bob, wanneer gaat er informatie naar de ouders? Morgen een korte 

inventarisatie over de noodopvang en info over komende week en maandag volgt 
de overige informatie voor de week vanaf 11 mei. 

 
Afsluiten 
 
Volgende vergadering 27-05-2020 
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 
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 



30042020-1 Samenvatting notulen vergadering op 
de website/nieuwsbrief? 

?   

30042020-2 Vakantieplanning in de nieuwsbrief Bregje Voor volgende nieuwsbrief  
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