
Notulen MR maandag 5 oktober 2020 

 

 

Locatie:  Iedereen thuis, via Google meets 
Tijd:   20:00-21:00 

Notulant: Richard van Dun 

Voorzitter: Joyce Gerritsen 

Aanwezig:  Richard van Dun, Bob Gerards, Joyce Gerritsen, Gijs Vriens, Janneke Vromans, 

Bregje de Weijer, Marlou Welleman 

Afwezig: Laura Roest 

 

Inf. = informatief 
I = instemmingsrecht voor MR 
A= adviesrecht voor MR 
 
De taakverdeling voor de MR leden is als volgt: 
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 
 
 
 

1. Vaststellen agenda: 

- Agenda is vastgesteld. Notulen is hierop aangepast. 

inf 

2.  Mededelingen vanuit:  

 Team: 

- Studiedag 7 okt. EDI en ICT. Iemand uitgenodigd welke komt vertellen over 
het expliciete instructiemodel. In de middag zal er gekeken worden hoe er 
vanuit de Cloud gewerkt kan worden. Open Hof zal vanaf november vanuit de 
Cloud werken. Tijdens de studiedag zal “het getraumatiseerde kind” 
nogmaals onder de aandacht gebracht worden.  

- Vorige studiedag, ging over Kanjer training. Hoe gaat het? Hoe is het 
geïmplementeerd? Verder zijn de werkvormen besproken.  

- Speelplaats. De kleuterspeelplaats wordt momenteel aangepast. 
Vermoedelijk is deze na de herfstvakantie gereed. Medio november wordt de 
beplanting aangebracht. Aan de grote speelplaats worden er samen met de 
leerlingen beplanting aangebracht.  
 

 

 Directie: 

- Corona, directies hebben beraad gehad met elkaar. Er zijn geen aanpassingen 
gedaan op de huidige protocollen. Voorstellingen zijn besproken. Welke ech 
bij de school hoort kunnen gehouden worden maar met zo min mogelijk 
ouders.  

Bregje 
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- Sinterklaas, wordt binnenkort besproken. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan 
dat Sint en Piet op school langskomen. Dit zal met een klein gevolg zijn om de 
maatregelen te kunnen handhaven.  

 Ouders / OV: 

- Verkeersituatie rondom rotonde. Op 4 november komt de wethouder naar 
de School waar hij bedankt zal worden voor het aanpassen van de 
verkeersveiligheid.  

- OV heeft vergaderd. Richard zal contactpersoon zijn namens MR.  

- De OV bekijkt of het noodzakelijk is dat ze naar school moeten komen 
of dat het e.e.a. vanuit huis kan.  

- De shirtjes worden met bakken in de klas gezet.  

 

 GMR: 

- Geen mededelingen vanuit GMR zijn besproken.  

 

3. Beleidszaken:  

 Kansen Teams 
-  Vanuit Gemeente Goirle is er geld om bij de brede scholen te kijken welke 

kansen er geboden kunnen worden voor leerlingen tot 13 jaar. Dit is vooral 
bedoeld om eerder zaken te signaleren en door te pakken. Als Kindcentrum 
wordt hieraan deelgenomen. Dit om een breder beeld te krijgen en eerder in 
te kunnen springen.  De kans ligt hierin zeker om de samenwerking tussen 
den Bongerd, de Avonturiers en Open Hof te vergriten. De zorg van o tot 13 
goed weg te zetten.  
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 SOP 
- Momenteel in concept vorm. Definitieve versie komt via MR voor advies. Het 

huidige format is 4 jaar oud en toe aan vervanging. Welke zorg kan er 
geboden worden? Wat zijn onze grenzen? Wat zijn de ambities. Voor eind 
november volgt de definitieve versie.  

- De Vijf IVO velden. Dit zijn de gebieden waarna gekeken kan worden om de 
goede zorg te kunnen bieden voor de leerling. Dit kan zijn in de vormen, 
aandacht en tijd, materialen, ruimtelijke omgeving, expertise en 
samenwerken met andere instanties. De  ‘wijk ‘ waarin Open Hof ligt is Goirle, 
Alphen en Riel. Doormiddel van het School ontwikkelplan kan gezien worden 
waar de expertice ligt binnen de “wijk”. Opdat er geen kind buiten de boot 
valt.   

 

 

Joyce. 
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 Jaarplannen 
- De jaarplannen zijn vorig jaar doorgesproken en worden tijdens deze 

vergadering nader besproken. 
- OGH (opbrengt gericht handelen), hierbij wordt gekeken hoe lessen 

aangeboden worden. 
- Rapporten, de verhaaltjes op de rapporten worden erg gewaardeerd door de 

ouders. Deze kosten de leerkrachten erg veel tijd om deze te maken.  
- ICT, methode Delta de Draak wordt gebruikt. Dit zal dit jaar bekeken worden 

en begin volgend jaar gepresenteerd worden.  
- Spelling, Taal in blokjes, is een methode welke gebruikt wordt als 

ondersteuning tijdens de lessen. Lindsey zal de kennis delen met het Team 
om kennisoverdracht plaats te laten vinden.  

- Talentontwikkeling, hoe gaan we om met de talenten/kwaliteiten van de 
diverse leerkrachten. Via een enquête zal er geïnventariseerd worden welke 

 

 

 

 

 

Gijs 

 

Joyce 
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talenten de diverse leerkrachten hebben. Dit om gebruik te kunnen maken 
van elkaars talenten.  

 

 Corona, (ouders binnen de school) 
- Het één op één contact met de leerkracht wordt als erg prettig ervaren. 

Zeker tijdens de huidige situatie. Zeker voor de korte lijntjes was dit erg 
prettig.  

- Vooralsnog word er niet verwacht dat de leerkracht een mondkapje dient te 
gaan dragen in de lokalen. Onderling, tussen de leerkrachten, wordt de 1,5 
meter gehandhaafd. 

- Sluiting school ivm Corona. Er wordt niet verwacht dat de school vanuit de 
overheid gesloten gaat worden. Indien er een sluiting zal volgen dan wordt 
het eerder aangeboden digitale leren weer aangoden. 

 

Ouders 

 

Joyce 

 

Bregje 

 Evaluatie kennismakingsgesprekken 
- Er was ook meer tijd beschikbaar voor de gesprekken. 15minuten ipv 

10minuten. Er zijn ook ouders welke gekozen hebben voor een digitaal 
kennismakingsgesprek. De OV vond de tijd net te kort. Zeker omdat mensen 
elkaar lang niet gezien hebben.  

 

4. In- en uitgaande post: 

- Er wordt nog gekeken naar de MR cursus. 

- De InfoMR wordt door Bob doorgekeken. Nadere info volgt.  

 

Gijs 

Bob 

5.  Rondvraag: 

- Vanuit het protocol interventies gedrag wordt er gewerkt met Oeps-

formulieren, deze worden ingevuld wanneer dit noodzakelijk is. Betreft 
een formulier welke ingevuld wordt wanneer een leerling niet passend 
gedrag vertoont. Dit wordt altijd met de leerling en ouders gesproken. 
De formulieren worden toegepast wanneer deze echt noodzakelijk zijn.  

- Verkeersveiligheid. Er wordt weer volop op het gras geparkeerd wat 
zorgt voor gevaarlijke situaties. Komende week zijn de fietscontroles. 
Hierbij wordt aandacht geschonken aan het op de fiets komen naar 
school.  

- Ouderportaal, het is soms lastig om berichten te versturen richting IB 
en directie in combinatie met de leerkrachten. Hier zal naar gekeken 
worden.  

 

Bob  
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Janneke 

 

   

Volgende vergadering 16-11-2020 
  



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 

13112020-1 Scholingsplan Bregje Voor 22-1-2020 Nee  

27052020-1 Ouder benaderen in de PR, wordt 
opgepakt.  

Joyce Voor 23-07-2020 Nee 

 


