
Notulen MR maandag 31 mei 2021 

 

 

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,  

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: 
- Jubileum dag / Afscheid Cees. Cees heeft de dag als erg leuk ervaren. Ook de 

jubileum dag is goed verlopen. Na de zomervakantie volgt dag 3 van het 
jubileum feest.  

 

 Directie: 

- Kamp. Het schoolkamp voor groep 8 gaat binnenkort van start. Alle scholen 
binnen de stichting heb ben er voor gekozen het kamp door te laten gaan. De 
toelichting van de keuze is aan de ouders kenbaar gemaakt. Er zijn geen 
berichten ontvangen vanuit de ouders betreffende deze beslissing.  

  

Bregje 

 Ouders / OV: 
- Ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor komend jaar wordt niet verhoogd. Deze 

blijft op €37,50 voor het hele jaar en €18.75 voor instromers vanaf 01-10 tot 
31-03. 

- Schoolfoto’s. Diverse ouders hebben opmerkingen gemaakt over de kwaliteit 
van de foto’s. De bevindingen worden terug gekoppeld aan de OV.  
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 GMR: 

- Geen mededelingen vanuit GMR zijn besproken.  

 

3. Beleidszaken:  

 Corona 

-  Momenteel zijn er geen wijzigingen t.o.v. het huidig protocol. Wanneer 
het protocol veranderd heeft dit mogelijk invloed voor de huidige 
maatregelen. 

- Schooltas. Er wordt overwogen om de schooltas op school te laten. Het 
meenemen van de tas heeft voor- en nadelen. De komende tijd wordt 
dit besproken. Wanneer hier besluit over genomen is worden de ouders 
geinformeerd.  

 

 

 NPO (Nationaal Plan Onderwijs) 
- Er zijn meerdere gesprekken geweest ivm de invulling van de gelden. Ook 

ouders hebben input gegeven. De gegevens worden geanalyseerd alvorens er 
plannen gemaakt worden.  

 

 IEP 
- De leerlingen hebben gescoord zoals deze geïnformeerd zijn. Een enkeling  

heeft hoger gescoord. Het landelijk gemiddelde is net niet gehaald.  

 

 Formatie:  
- De formatie is besproken. Er zijn komend jaar 9 groepen (3 kleuter groepen, 

van andere groepen ieder 1). Momenteel is er een vacature beschikbaar als 
Event Coördinator.  

- Wanneer de formatie definitief is wordt deze gedeeld met de ouders.  

 

 Werkdrukgelden: 
- De enquête van de werkdrukgelden is besproken. Momenteel wordt Lindsey en 

de Event Coördinator uit deze gelden betaald.  
- De Event Coordinator wordt als erg prettig ervaren. Hier zal wederom een 

invulling aan gegeven worden.  
- Het restant van het budget is dit jaar per “bouw” verdeeld. Denk hierbij aan 

muzieklessen, motoriek etc. Komend jaar wordt per groep bekeken wat de 
wensen zijn.  

 

4. In- en uitgaande post: 

- MR mailbox, er is een kandidaat die zich gemeld heeft voor de MR als 
vervanging voor Bob. Uiterlijk tot 3 juni kunnen nieuwe kandidaten zich 
melden. Gijs zal een bericht sturen naar de kandidaat dat de aanmelding in 
goede order ontvangen is.  

 

5.  Rondvraag: 

- Vrijwillige ouderbijdrage. In hoeverre is de vrijwillige ouderbijdrage 
vrijwillig? De bijdrage is uiteraard vrijwillig. Echter worden vanuit deze 
gelden de activiteiten gedurende het jaar bekostigd. Dit geldt hetzelfde 
voor de overblijfkosten. Wanneer deze niet betaald worden is er geen 
budget beschikbaar voor overblijfkrachten. Zonder deze kan er niet 
overgebleven worden op school en moeten de leerlingen tussen de 
middag naar huis. Deze bijdrages zorgen voor een hoop mogelijkheden 
binnen de school.  

 

 

   

Volgende vergadering 6 juli 2021 



  



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 

 


