
Notulen MR maandag 15 november 2021 

 

 

Locatie:  Online 
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. 

 

inf 

2.  Mededelingen vanuit:  

 Team: 
- Inloop. Na de herfstvakantie zijn we begonnen met de nieuwe inloop. Deze 

wordt door ouders en leerkrachten als erg prettig ervaren. Het is fijn om een 
kijkje in de klas te kunnen nemen. Iedereen houd zich goed aan de 
maatregelen. Helaas is het vanwege de nieuwe maatregelen nu niet meer 
mogelijk om de inloop plaats te laten vinden.  
 

 

 Directie: 

- ICT. Alle medewerkers hebben een laptop in bruikleen ontvangen vanuit Edy-
Ley.  

- DB-beraad. Vanuit het vorige DB-beraad zijn er taken verdeeld. Echter ligt 
vanwege Corona de prioriteit momenteel elders.   

 

 

 Ouders / OV: 

- Koelkasten. Vanuit een ouder is de vraag gesteld of er koelkasten aangeschaft 
kunnen worden voor de lunch. Dit omdat sommige ouders graag melk, vlees en 
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kaasbeleg mee naar school willen geven. Vooralsnog is hier vanuit de MR 
weinig animo voor.  

- Nieuwe ouders. De OV heeft komend jaar nieuwe ouders nodig die zitting 
willen nemen in de OV.  

 GMR: 

- Geen mededelingen vanuit de GMR.  

 

3. Beleidszaken:  

 Corona 
- Er is geen nieuw protocol m.b.t. Corona.  
- Wanneer ouders alsnog binnen de school komen dragen zij mondkapjes.  
- Sinterklaas. De groepen 3 en 4 kunnen dit jaar helaas niet naar het Huis van 

Sinterklaas. Er wordt nagedacht over een alternatief. De groepen 5 en 6 gaan 
naar de bioscoop. Of dit door kan gaan wordt nog besproken binnen de OV. De 
MR heeft goedkeuring gegeven op de plannen.  

- Het ouder contact binnen de school wordt beperkt.  

 

 

 Stichting Leergeld 
- Vanuit Stichting Leergeld (Goirle en Riel) konden ouders hier een beroep op 

doen. Er is een nieuwe wet aangenomen. In deze wet is geregeld dat wanneer 
ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen, de leerlingen niet 
uitgesloten worden van deze activiteit. De wet regelt ook dat er, bij geen 
betaling, geen herinnering verstuurd mag worden. Dit kan als gevolg hebben 
dat er steeds meer ouders niet gaan betalen voor de vrijwillige bijdrage. Dit kan 
gevolgen hebben voor de activiteiten. Mogelijk dat via ouderportaal een 
melding gemaakt kan worden. Mogelijk dat er ook een zakelijke tikkie 
verstuurd kan worden.  

 

 

 Begroting 
- De begroting van 2022 is besproken tijdens het overleg. Vanuit diverse kanalen 

zijn er gelden beschikbaar.  Deze zijn samengevoegd tot 1 begroting. Vanuit het 
koersplan zijn de diverse schooljaren verder uitgewerkt in projectplannen. De 
begroting wordt mede bepaald door de 1 oktober telling. Dit wordt vanaf 2022 
gewijzigd naar 01 februari telling.  

- De huidige speeltoestellen zijn helaas afgekeurd. Deze worden vervangen.  
- ICT. Komend jaar worden de eerste digiborden vervangen. Een aantal borden 

dateert uit 2008. In 3 jaar worden alle borden vervangen.  
- Digitale geletterdheid. Deze methode wordt aangeschaft.  
- Rekenmethode. Deze methode zal vervangen worden voor een nieuwe 

methode. De nieuwe methode sluit beter aan bij de wensen.  
- Zorg & begeleiding. Er wordt geld geïnvesteerd voor team trainingen. Dit wordt 

mede gefinancierd door de NPO gelden.  
- PR, afgelopen jaar is in groep 1+2 gestart met de trots-map. Deze wordt 

doorgetrokken t/m groep 8.  
- Meubilair. Er wordt nieuw meubilair aangeschaft voor groep 3&4. Daarna 

wordt groep 1&2 voorzien van nieuw meubilair. 
 

 

 NPO-gelden 
- Op dit moment wordt er vanuit de gelden Muziekles gegeven. 
- Ook wordt er vanuit de gelden meer vervangen gepland voor de leerkrachten. 

Dit om werkzaamheden die normaliter buitenschooltijd gedaan worden, deze 
toch binnen schooltijd te kunnen laten plaatsvinden.  

 

4. In- en uitgaande post:  



- geen in- en uitgaande post.  

5.  Rondvraag: 

-   

 

 

   

Volgende vergadering 17 januari 2022 
 


