
Notulen MR maandag 16 november 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, Laura Roest, Gijs Vriens, 

Janneke Vromans. 

Afwezig: Marlou Welleman, Bregje de Weijer. 

 

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: 

- Rapport. Er wordt gekeken naar een ander rapport (Easy Rapport). De 

doelstelling is om deze op korte termijn af te maken. Het eerst volgende 

rapport zal in dit nieuwe format zijn. 

 

 Directie: 

- Geen mededelingen vanuit directie zijn besproken.  

 

 Ouders / OV: 

- Geen mededelingen vanuit ouders / OV zijn besproken.  

 

 GMR: 

- Begroting. Deze zijn besproken binnen de GMR. Inhoudelijk nog geen 

mededelingen. 

- Statuten. Deze zijn besproken binnen de GMR. Inhoudelijk nog geen 

mededelingen.  

 

3. Beleidszaken:  

mailto:mr@openhofgoirle.nl


  Corona 
- Bij het ophalen van de kleuters is meer ruimte gecreëerd zodat ouder de 

kinderen op het speelplein op kunnen halen.  

 

 

  Fietsenstalling 
- Er komt een nieuwe fietsenstalling op de huidige locatie. Dit is goed gekeurd 

door de Gemeente. Er komt meer ruimte beschikbaar voor fietsen.  

 

 Samenwerking GOH (Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek) 
- EduLey is als bestuur erg klein. Zeker in contrast E tov Tangent en andere 

besturen. Een samenwerking kan het netwerk en de mogelijkheden van zorg 
vergroten. Voor leerkrachten en ouders heeft dit op dit moment geen 
consequenties. 

 

 Begroting 
- Deze is momenteel nog niet goedgekeurd door EduLey. Deze wordt later 

besproken.  

 

 Verkeersveiligheid 
- De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt rondom het school. Mensen 

parkeren hun auto veelal op de stoepen, op het gras en andere plaatsen waar 
geen auto’s dienen te staan. Dit is vooral op woensdag en vrijdag wanneer beide 
scholen tegelijk uit zijn. De mogelijkheid wordt besproken om een BOA in te 
schakelen.  

- Er is in het Goirles Belang aandacht besteed aan het voetpad welke vanuit de 
nieuwe wijk (rondom de Surfplas), naar de wijk het Ven gaat. De overgang komt 
vermoedelijk aan de Wermenbossestraat te liggen.  

 

4. In- en uitgaande post: 

- InfoMR. MR-scan, Wat weten we van de MR, welke bevoegdheden heeft de MR? 
Er is nog geen beeld wanneer de mogelijke MR-cursus plaats vindt. Bob heeft 
een vragenlijst online ingevuld welke een beeld geeft over onze kennis van de 
MR. Bob zal de link doorsturen zodat bij volgende vergadering deze besproken 
kan worden.  

 

5.  Rondvraag: 

- De punten zijn behandeld in eerdere vergaderpunten.  

 

 

   

Volgende vergadering 18-01-2020 
  



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 

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 

23062020-1 Jaarverslag afronden incl. 
werkverdelingsplan en 
leerlijnpresenteren 

Gabrien zsm Nee 

23062020-2 De inkomende stukken doornemen 
(kalender schoolgids) 

Allen zsm Nee 

16112020 Verkeerssituatie, met Carolien 
bespreken hoe we hiermee omgaan.  

Joyce zsm Nee 

 


