
Notulen MR maandag 27 september 2021 

 

 

Locatie:  Teamkamer Open Hof 
Tijd:   20:00-21:00 

Notulant: Richard van Dun 

Voorzitter: Gijs Vriens 

Aanwezig:  Linsey van Amelsfoort, Richard van Dun, Wendy Jansma, Gijs Vriens, Janneke 

Vromans, Bregje de Weijer, Laura Verhoeven,  

Afwezig:  

 

Inf. = informatief 
I = instemmingsrecht voor MR 
A= adviesrecht voor MR 
 
De taakverdeling voor de MR leden is als volgt: 
Voorzitter en contact GMR: Gijs Vriens 
Secretaris: Richard van Dun 
Penningmeester: Janneke Vromans 
Mail (mr@openhofgoirle.nl) en het laatje van de MR beheren: Gijs Vriens 
InfoMR blad: Richard van Dun 
Nieuwsbrief/website: Gijs Vriens 
 
 
 

1. Vaststellen agenda: 

- Agenda is vastgesteld. Notulen is hierop aangepast. 

- De nieuwe leden van de MR, Linsey en Wendy, worden welkom geheten. Naar 

aanleiding van de nieuwe leden heeft er een voorstelronde plaatsgevonden.  ]  

inf 

2.  Mededelingen vanuit:  

 Team: 
- Start schooljaar, het start van het schooljaar is goed verlopen. Het is erg fijn dat 

de maatregelen voor de kinderen verminderd zijn.  
- Informatieavond, wederom heeft deze start online plaatsgevonden. Dit is goed 

verlopen. Het blijft lastig om interactie met elkaar te hebben. Hopelijk is het 
komend jaar zoals normaal.  

- Overblijfouders, we zijn dringend op zoek naar overblijfouders. Momenteel is 
er tijdens het overblijven nog steeds een leerkracht aanwezig. Hopelijk wordt 
hier op korte termijn een invulling aan gegeven.  

 

 Directie: 

- DB, met regelmaat wordt het directeuren-beraad gehouden. Normaliter is dit 
een dagdeel per vier weken. De tijdspanne is verruimd van een dagdeel naar 
een hele dag. Dit om hetgeen wat in de ochtend besproken is gelijk de nodige 
aandacht te geven. 
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 Ouders / OV: 

- 1e vergadering 4 oktober. 

 

 GMR: 

- 1e vergadering 4 oktober  

 

3. Beleidszaken:  

 Corona 
- Een nieuw protocol is in ontwikkeling. Momenteel is deze nog niet gereed. 

Gezien de afschaffing van de 1,5 meter hopen we snel op een nieuw protocol.  

 

 

 Inloop 
- Hoe gaan we om met de inloop nu de 1.5 meter is komen te vervallen? 

Sommige ouders zijn nog nooit in de school geweest buiten de gesprekken om. 
Voor de zelfstandigheid van de kinderen is het erg goed. Echter wordt de 
connectie met de ouder ook gemist. Er wordt nog nagedacht over de invulling 
van de inloop. Mogelijk als optie in “inloopweek” die rouleert.  

 

 

 Verkeersveiligheid 
- We zijn dit jaar gestart met verkeersveiligheid binnen de klassen. De thema’s 

waren autogordels, lange remweg en trapvaardigheid. Dit heeft veel indruk 
gemaakt op de leerlingen. Deze dag was erg leerzaam. De groene brief 
betreffende verkeersveiligheid is toegevoegd aan de nieuwsbrief.  

 

 NPO 
- Een aantal gelden zijn reeds ingezet. Een aantal vakdocenten zijn gestart met 

hun vakken.   
- Er wordt nog gezocht naar een vakdocent gym. Voor alsnog is deze niet 

gevonden. Hier worden nog acties op uitgezet.  
- Laura en Denise zijn gestart met het “vervangen” van leerkrachten in de 

klassen. Dit geeft de leerkracht de mogelijkheid om te werken aan de kwaliteit 
van hun lessen. 

- Mijn kleutergroep, is gestart.   

 

4. In- en uitgaande post: 

- Er is geen inkomende post. 

 

5.  Rondvraag: 

- Corona, hoe gaan we om met de eventuele gevallen? Online lessen en leerstof 
materialen worden opgehaald, eigenlijk als voorheen.  

- Ouderportaal,  
- Komende vergaderingen zijn fysiek tenzij anders bepaald wordt.  
- Etentje, er wordt een datum geprikt voor het etentje met aansluitend 

vergadering.   

 

 

   

Volgende vergadering 15 november 2021 
 


