
Notulen MR maandag 14 september 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, Bregje de Weijer, Marlou Welleman 

Afwezig: - 

 

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: 

- Geen mededelingen vanuit het team zijn besproken.  

 

 Directie: 

- Geen mededelingen vanuit directie zin besproken.  

 

 Ouders / OV: 

- Geen mededelingen vanuit ouders / OV zijn besproken  

 

 GMR: 

- Geen mededelingen vanuit GMR zijn besproken.  

 

3. Beleidszaken:  

 Corona maatregelen / protocol 
- Wijzigingen tov vorig protocol. Ouders mogen op school komen ivm 

zorggesprekken etc. Verder geen ouders in de school.  
- Kinderen van groep 3 worden opgehaald op het speelplein.  
- Kinderen mogen weer met elkaar spelen op het speelplein. 
- Vanuit ouders, de kinderen ervaren geen tot weinig hinder van de huidige 

regels. De kinderen zijn er aan gewend.  
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- Vanuit ouders, uit eigen ervaring is het lastig om altijd de maatregelen in acht te 
nemen.  

- Vanuit de leerkracht, de leerkrachten missen het oudercontact. De kracht van de 
korte lijntjes is wat lastiger. Via ouderportaal loopt het nu.  

- Vanuit de leerkracht, het is lastig om met “klachten” op school te werken. Ook 
wanneer je een negatieve test hebt geeft het toch een raar gevoel. Het is lastig 
om de maatregelen altijd te volgen.  

- De 1,5 meter richtlijn tussen leerkracht en kind is los gelaten. Tussen 
leerkrachten is deze richtlijn wel van toepassing.  

- Coronatesten hebben veel invloed op de leerkrachten. Momenteel is er een 
wachttijd op de tests en de uitslag. Het is mogelijk dat er op een bepaald 
moment geen inval leerkracht gevonden kan worden. Vanuit RIVM is 
aangegeven dat wanneer je negatief getest bent gewoon weer aan het werk 
kan. Er is wel een risico dat de geteste medewerker een andere leerkracht aan 
kan steken wanneer dit weer opnieuw moet worden.  

- Snel tests is een mogelijkheid welke onderzocht wordt.  
- Medewerkers welke negatief getest zijn mochten tot op afgelopen vrijdag niet 

komen werken. RIVM en GGD geven echter aan dat bij negatief geteste 
medewerkers kunnen komen werken. Er wordt geadviseerd om zoveel mogelijk 
in je lokaal te blijven. Dit om collega’s niet aan te steken. Er is een mogelijkheid 
dat er geen leerkracht aanwezig is bij afwezigheid leerkracht. Bregje gaat na wat 
er met de leerlingen gebeurd van ouders welke in cruciale beroepen werken.  

- Wanneer kinderen kortstondig ziek zijn wordt er geen actie genomen door de 
school. Bij langdurige afwezigheid worden er contactmomenten ingepland. 
Tevens is er een schema beschikbaar om achterstand te beperken. Er zijn 
mogelijkheden om digitaal aan te schuiven om lessen te volgen. Dit geeft redelijk 
veel extra werk voor leerkrachten. Er kan bijvoorbeeld niet afgeweken worden.  

- Er wordt komende nieuwsbrief aandacht besteed aan de gevolgen van Corona 
(mogelijke uitval etc,) 

- Het is lastig om een protocol te schrijven wanneer een persoon Corona heeft. 
Vanuit de GGD wordt er advies gegeven hoe hiermee omgegaan wordt. Vanuit 
de ouders is er wel onduidelijkheid wanneer er getest moet worden.  

- Bij leerlingen welke bevattelijker zijn voor verkoudheid dan andere kinderen. Er 
is een mogelijkheid dat deze kinderen een achterstand oplopen. Thuisonderwijs 
wordt dan opgepakt. School verwijst de leerlingen door naar de huisarts voor 
onderzoek.  

- Wanneer leerkracht ervaart dat leerlingen naar school komt welke klachten 
hebben worden de ouders gebeld om de leerling op te halen. Bij geen gehoor 
worden de noodnummers gebeld.   

- Complimenten vanuit de ouders richting het team ivm Corana zieken.  

 Kennismakingsgesprekken 
- De gesprekken worden binnen school gehouden mits de ouders en leerkrachten 

zich hier prettig bij voelen. Er zijn voorzieningen te treffen om de maatregelen te 
handhaven.  

- De mogelijkheid om digitaal een kennismakingsgesprek in te plannen is ook een 
optie. Tot op heden zijn hiervoor geen aanmeldingen.  

- Vanuit de ouders, is het wel prettig om contact te hebben met de leerkracht(en).  
Ook de leerkrachten vinden het erg prettig om contact te hebben met de ouders 
van de leerlingen.  

- Voorafgaand aan de gesprokken worden ouders geïnformeerd over de 
maatregelen en adviezen.  

 



 Afspraken binnen MR; hoe willen zij graag op de hoogte gehouden worden? 
- In sommige gevallen is het niet erg om informatie te ontvangen tegelijkertijd 

met andere ouders.  
- Wanneer het weer toegelaten wordt heeft een vergadering face-to-face wel de 

voorkeur dan digitaal. Vooralsnog blijven de vergaderingen digitaal.  
- Wanneer vragen zijn aan de MR kunnen deze uiteraard gesteld worden.  

 

 

 Reacties vanuit MR / andere ouders? 
- Hoe kun je toch de korte lijntjes houden met de leerkrachten? Is het een 

optie dat de leerkracht aan het hek kan staan om alsnog vragen te 
beantwoorden? Dit is praktisch lastig invulbaar en niet altijd wenselijk. 
Wanneer de leerkracht het noodzakelijk acht loopt de leerkracht met de 
leerling mee om alsnog informatie te delen. Dit is vaak voor de 
onderbouw. Bovenbouw gaat vaak zelfstandig naar school.  

- Soms wordt het als “lastig” ervaren om de leerkracht via het ouderportaal 
te benaderen. Dit is wel het medium welke momenteel gebruikt wordt. 
De ouders worden tijdens de gesprekken geïnformeerd dat ze via het 
portaal een bericht kunnen sturen. Eventueel kan via het ouderportaal 
een belafspraak gemaakt worden.  
 

 

4. In- en uitgaande post: 

- Er is geen inkomende post. 

 

5.  Rondvraag: 

- Er komt een voetpad vanuit de nieuwe wijk naar school toe. Janneke wil de 
wethouder hiervoor bedanken. Vanuit PR wordt hier mogelijk aandacht aan 
besteed. Mogelijk Brabants-Dagblad of Goirles Belang worden benaderd.  

- Cursus MR, diverse leden zijn aangemeld voor de cursus 
- Oudergesprek, de link van het filmpje wordt alsnog gedeeld met de ouders. De 

leerkrachten hebben het niet prettig ervaren. Zij zouden graag de ouders zien. 
Opkomst voor de gesprekken was hoog.  

 

 

 

 -  

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 

 


