
Notulen MR dinsdag 23 juni 2020 
 
 
Locatie:  Iedereen thuis, via Google meets 
Tijd:   19.30-21.00 
Notulant: Janneke Vromans 
Voorzitter: Joyce Gerritsen 
Aanwezig:  Richard van Dun, Bob Gerards, Joyce Gerrits, Gabrien Hendriks, Gijs Vriens, 

Janneke Vromans, Bregje de Weijer  
Afwezig: - 
 

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:   

- Herstart, Het was weer even wennen, wat drukker met alle kinderen in de 
klas. De meesten zijn begonnen met iets van de kanjer training. 
Momenteel is het druk met cito’s: Rekenen, spelling en lezen wordt nu 
nog afgenomen voor een goed beeld. Dit is puur diagnostisch zodat na 
nu en na de vakantie de nadruk kan worden gelegd op de juiste 
onderwerpen. Studievaardigheid en voor groep 4 begrijpend lezen 
nemen we begin volgend schooljaar af. Het is fijn dat er extra tijd 
gecreëerd is voor het schrijven van de rapporten. Kinderen waren snel 
gewend en blij dat ze niets meer thuis moesten maken en thuis, weer 
thuis was. In het begin werd wel de vrije tijd gemist door enkelen.  

- Studiedagen, zijn mooi ingevuld projectplannen zijn besproken, 
jaarplanningen zijn besproken er is ook gewerkt aan de rapporten en 
de nieuwe collega’s zijn door iedereen gezien.  

Directie: 
-  

   
Ouders/OV:   

- Afscheid Mascha (voorzitter) 
- Evaluatie carnaval / voorbereiding fotograaf 
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- Goede doel: sponsorloop ‘gelden vur helden’ en eigen doel, laatste wordt 
niet verbonden aan geld en staat los van kerst. 

- Jubileumcadeau: audio installatie met losse microfoons. 
- Indeling werkgroepen 
- Gezocht: nieuwe penningmeester en voorzitter 

GMR:  
 - De vergadering komt nog   
 

3. Beleidszaken:         
- Laatste schoolweek: de verwachting van de persconferentie is dat het max aantal 

personen wordt losgelaten. Dat verandert verder niks aan de plannen die hier staan 
voor groep 8. Lastig is wel hoe er afscheid genomen gaat worden van ook de ouders 
van groep 8. Het idee is om de kinderen van groep 8 om 11u de ouders te laten 
komen. Op de Frankische driehoek (ouders op 1,5m van elkaar) en de kinderen op 
een ludieke manier naar buiten brengen. Op dezelfde manier willen we het ook doen 
met de kleuters.  

- Werkverdelingsplan (instemming PMR): er is al goedkeuring gegeven. De vraag is 
waarom het aantal zorgleerlingen zo groot is. Er is zowel gekeken naar leerlingen die 
eronder én erboven zitten. Toen er nog geld over was, heeft Bregje het gegeven per 
bouw en daar door de leerkrachten dit laten inzetten. 

- Jaarverslag projectplannen (ter info): er is afgelopen tijd wel gewerkt met mail (gr 6-
7-8) ook is er in alle klassen gewerkt met zoom/google meet.  

- Werkdrukgelden zijn er ook andere inzichten gekomen door de coronatijd?! 
Vergaderen via meet (met MR) zorgt bijvoorbeeld al voor werkdruk verlichting 

- Jaarplan Projectplannen 2020-2021 (ter info): ook doorzetten e-mail toevoegen.  
- Kalender (volgt ter info via de mail) 
- Schoolgids (volgt instemming MR via de mail) 
- Leerlijn presenteren: Het Marietje Kessels project was daar iets met subsidie?! 

De gemeente blijft het Marietje Kessels project subsidiëren. Vanwege corona is 
het project dit jaar niet doorgegaan in groep 7. Dit wordt doorgeschoven naar 
komend jaar Groep 7 en 8 zullen dus volgend schooljaar het Marietje Kessels 
project gaan volgen. 
 

4. In- en uitgaande post    
- Mail: er is alleen een mail van een kandidaat mbt de verkiezingen binnen gekomen 

  

  



5. Verkiesbaar aftredend en volgend jaar.  
- Verkiezingen bij ouders, Richard mag blijven 
- Nieuwe leerkracht: Marlou en tijdens het verlof van Marlou, Laura 
- Rolverdeling 20-21 

Voorzitter en contact GMR: Joyce Gerritsen 
Secretaris: Richard van Dun 
Penningmeester: Bob Gerards 
Mail (mr@openhofgoirle.nl) en het laatje van de MR beheren: Gijs Vriens 
InfoMR blad: Bob Gerards 
Nieuwsbrief/website: Gijs Vriens 

 
6. Rondvraag  

- Op andere scholen zijn studiedagen aan het eind van het jaar gecanceld omdat er 
door corona al veel is uitgevallen. Waarom hebben jullie ze toch wel door laten gaan 
en is er nog commentaar geweest? Er is maar een school in de stichting die ze heeft 
gecanceld. Er lag nog zo veel werk voor de Open Hof dat ze toch doorgaan. 

- Cursus MR komt die nog?! Deze vraag wordt meegenomen naar de GMR, als er 
genoeg vraag naar is zal deze gepland worden.      

Afsluiten 

Volgende vergadering 5-10-2020 
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 
27052020-1 Ouder benaderen in de PR Joyce Voor 23-07-2020 Nee 
27052020-2 Toevoegen elevator pitch Joyce Voor 23-07-2020 Ja 
27052020-3 Verkiezingen uitschrijven Gabrien Voor 23-07-2020 Ja 
27052020-4 De nieuwe data voor de vergadering 

doorsturen. 
Joyce Voor 23-07-2020 Ja 

27052020-5 Samenvatting notulen vergadering op 
de website/nieuwsbrief? 

Gabrien Voor volgende nieuwsbrief Ja 

27052020-6 Financieel overzicht sturen OV Joyce Voor 23-07-2020 Ja 
23062020-1 Jaarverslag afronden incl. 

werkverdelingsplan en 
leerlijnpresenteren 

Gabrien zsm Nee 

23062020-2 De inkomende stukken doornemen 
(kalender schoolgids) 

Allen zsm Nee 
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