
Notulen MR maandag 17 januari 2022  

 

 

Locatie:  Iedereen thuis, via Teams 
Tijd:   20:00-21:00 

Notulant: Richard van Dun 

Voorzitter: Joyce Gerritsen 

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.openhof@edu-ley.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: 

- Studiedag, de studiedag voor de kerstvakantie ging over de nieuwe 
rekenmethode. In de ochtend hebben we een workshop Executieve functies 

vervolgt. Later in het jaar wordt op een studiedag deel 2 aangeboden. Er 
wordt gekeken naar een nieuwe rekenmethode. Er worden een aantal 
nieuwe methodes geprobeerd. Medio maart wordt er een keuze 
gemaakt.  

 

 Directie: 

- Geen mededelingen. 

Bregje 

 Ouders / OV: 

- Begroting, Huisregels en statuten zijn tijdens de vergadering van OV 

besproken.  

 

 GMR: 

- De begroting van Edu-ley is besproken en goedgekeurd.  

 

3. Beleidszaken:  

mailto:mr.openhof@edu-ley.nl)


 Corona 
- Klassen, bij 3 of meer besmettingen per groep gaat deze groep in 

quarantaine. Vooralsnog is dit binnen Open Hof nog niet aan de orde. 
- Groepen 1+2 krijgen een link mee naar huis waarop ze in kunnen loggen 

mocht de school moeten sluiten of wanneer een kind in quarantaine zit. 
Middels deze link komen ze bij een weekplanning waar werkjes 
/activiteiten gedaan kunnen worden.  

- Groepen 3 t/m 8. Wanneer deze in quarantaine gaan wordt aan het 
einde van de dag werksetjes gemaakt welke ze thuis kunnen doen.  

- Hybride lessen. Gedurende de maatregelen wordt er hybride lessen 
gegeven. Dit is voor de leerkracht soms lastig vorm te geven.  

- Vervangers, er zijn momenteel geen vervangers beschikbaar. Tot op 
heden kan het binnen de school opgelost worden. Maar dit wordt steeds 
lastiger. Het is niet vanzelfsprekend dat dit altijd het geval is.  

- Protocol, het protocol wordt gewijzigd. Dit ivm de booster-prik of 
iemand die binnen 8 weken Corona heeft gehad. De quarantaine regels 
worden hiervoor gewijzigd.   

 

 

 Kanvas 
-  Sociale veiligheid, er is een vragenlijst ingevuld door leerkracht en 

leerlingen betreffende de sociale veiligheid in de groep. Per groep 
worden de resultaten besproken en de plannen gemaakt.  

 

 Tevredenheidsonderzoek 
- Het tevredenheidsonderzoek is afgelopen december uitgevoerd. De 

resultaten hiervan zijn binnen en worden komende tijd besproken 
binnen het team. Daarna volgt de MR.  

 

 Open dagen 
- In maart staat normaliter de open dag gepland. Deze worden goed 

bezocht. We merken dat ouders vaak na de open dag op een “normale” 
dag willen komen kijken. Daarom worden de open dagen anders 
ingevuld. Per jaar worden er 2 open ochtenden gehouden. Op die 
momenten kunnen ouders binnen de school kijken. Daarna kunnen ze 
alsnog een rondleiding inplannen indien gewenst.  

 

 PR 
- Vanuit PR is de vraag gesteld of een MR ouder in een reclame foldertje 

een stukje wil schrijven. Wendy zal hier een stukje voor schrijven.  

 

4. In- en uitgaande post: 

- Er is geen inkomende post. 

 

5.  Rondvraag: 

- Er zijn geen punten besproken.   

 

 

   

Volgende vergadering dinsdag 22-03-2022 
 


