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Inleiding
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Open Hof te Goirle. Dit jaarverslag is
bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2016-2017.
Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 door de ouders gekozen ouderleden en 3 door het team gekozen
personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij basisschool Open Hof.
Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage te
leveren aan een plezierige, veilige, leer - en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school. De
raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel.
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden:

Personeelsgeleding:

Oudergeleding:

Joyce Gerritsen
Chantal Sigmans
Gabrien Hendriks
Judith Laros
Janneke Vromans
Jacqueline Visser

Zitting in MR sinds:
september 2013
september 2016
september 2016
september 2013
september 2016
september 2014

Functie:
Voorzitter

Secretaris

Vertegenwoordiging GMR: Monique van de Vegt (voorzitter GMR) en Jacqueline Visser.
Vanwege het zwangerschapsverlof van Joyce Gerritsen heeft Moniek Miltenburg in het schooljaar 2016-2017 tijdelijk plaatsgehad in de
MR. Het zwangerschapsverlof van Chantal Sigmans is gedurende het schooljaar waargenomen door Monique de Vegt.

Werkwijze
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-vergaderingen is een
jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda vastgesteld.
Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod komen; dit zijn zowel de
aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod moeten
komen conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en de schoolgids.
Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering.
Ook de onderwerpen die in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Edu-Ley-scholen) worden
behandeld, komen ter sprake in de MR-vergaderingen.
Vergaderfrequentie
In het schooljaar 2016-2017 heeft de MR 4 keer vergaderd en is 1 geplande vergadering vervallen. Op verzoek
is waarnemend directeur Bregje de Weijer aanwezig geweest in elke vergadering van de MR. Gedurende het
schooljaar en buiten de vergaderingen om is de MR diverse malen bij elkaar geweest om lopende zaken te
bespreken. Ook zijn diverse zaken omwille van efficiency per mail afgehandeld.
Dit schooljaar hebben geen ouders of personeelsleden gebruik gemaakt van de openbaarheid van de
vergaderingen.
Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar:
• Strategisch Beleidsplan Edu-Ley
Aan het begin van dit schooljaar heeft het Strategisch Beleidsplan Edu-Ley de definitieve status gekregen. De
geformuleerde waarden van Edu-Ley zijn Lerende houding, Autonomie, Verbinding, Ambitie (LAVA). De teams
van leerkrachten hebben een toelichting gehad van voorzitter Paul van Aanholt en de ouders van de
verschillende scholen zijn door middel van een verkorte koersnotitie geïnformeerd.
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• Projectplannen Open Hof
In de projectplannen 2016-2017 staan de onderwijskundige ontwikkelingen en de te ondernemen acties
beschreven. Op basis van artikel 10 WMS is de voltallige MR om instemming gevraagd op de projectplannen
schooljaar 2016-2017, welke door de MR is verleend
• Kindcentrum Frankische Driehoek: ‘Verrijking door Verbinding’
Begin oktober 2015 is het KFCD (bs Open Hof, bs Den Bongerd en kdv Avonturiers) officieel geopend. Vanaf dat
moment wordt de MR regelmatig geïnformeerd over de samenwerking binnen het Kindcentrum en geven ze
gevraagd en ongevraagd advies op de werkwijze waar zij dat nodig achten.
• Verkeersveiligheid rondom school
Vanuit de MR is kritisch meegekeken naar de verkeersveiligheid rondom school in verband met de
herstructurering van de wijk en in verband met het gelijk trekken van de schooltijden van Den Bongerd op
woensdag en vrijdag. Diverse malen is vanuit de MR het overleg gevoerd met de directie en is er contact
geweest met de leerkracht die zitting heeft in de BVL groep. Aandachtspunten vanuit de ouders zijn door de
oudergeleding van de MR bespreekbaar gemaakt en opgepakt. Resultaat van de gezamenlijke inspanning
rondom de verkeersveiligheid is op dit moment een acceptabele doorstroom van verkeer, zonder dat
kinderen, ouders of leerkrachten zich onveilig in het verkeer hoeven te mengen rondom school.
In het aankomende schooljaar blijft de verkeersveiligheid en de doorstroom rondom school punt van aandacht
voor de MR.
• Procedure aanstelling nieuwe directeur Open Hof
De MR heeft Paul van Aanholt positief geadviseerd omtrent het opstarten van een interne procedure rondom
de aanstelling van de nieuwe directeur Open Hof. Mede door het advies van de MR valt de noodzaak voor een
externe procedure weg en kan vanuit de interne procedure worden vastgesteld of Bregje de Weijer de juiste
kandidaat is voor deze vacature.
• Zwarte pieten discussie
In de zgn. ‘zwarte pieten discussie’ heeft Bregje de Weijer de MR gevraagd om input. Paul van Aanholt vat de
uitgangspunten van de diverse MR’en samen in een notitie om aankomend jaar richting te kunnen geven aan
de invulling van de Sinterklaasviering binnen de scholen. Uitgangspunt zal zijn om het Sinterklaasjournaal te
volgen en om dat aan te laten sluiten bij wat past binnen de kleinschaligheid van Open Hof.
Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn ook de andere onderwerpen tijdens vergaderingen aan de orde
gekomen, zoals:
o
o
o
o
o

o

Gevolgen WWZ: De wet Werk en Zekerheid heeft gevolgen voor de vervangingsvraagstukken bij uitval
van leerkrachten. Bregje de Weijer heeft de MR hierover geïnformeerd;
BVL protocol: het protocol is dit schooljaar herschreven en de MR heeft hierin informatief meegekeken;
Pestregistratie: de MR heeft (positief) kritisch meegekeken naar de toegevoegde waarde van de
pestregistratie binnen de Open Hof en Bregje de Weijer hieromtrent geadviseerd;
Opstart Taalschool: Gedurende het schooljaar is binnen Open Hof de taalschool opgestart vanuit het
initiatief van de gemeente Goirle. Bregje de Weijer heeft de MR van informatie voorzien;
Aanpassing verlofformulier: Het verlofformulier is aangepast voor alle scholen binnen Edu-Ley. De MR
heeft informatief haar bevindingen teruggekoppeld, welke zijn meegenomen in de uiteindelijk
verstrekte versie van het nieuwe verlofformulier;
Open Dagen Open Hof: zowel de opzet als de uitkomst van de open dagen zijn besproken in de MR. Ook
hebben de MR leden een actieve bijdrage geleverd tijdens de open dagen.

Verkiezingen
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Jacqueline Visser neemt afscheid als MR lid. Hiertoe worden verkiezingen uitgeschreven, zodat een nieuw MR
lid voor de oudergeleding zijn/haar intrede kan doen in de MR in het schooljaar 2017-2018.
Joyce Gerritsen is aftredend: haar termijn is verstreken. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld en is herkozen door
het team. Zij zal dan ook aankomend schooljaar in de MR plaatsnemen vanuit de personeelsgeleding.
Speerpunten voor het schooljaar 2016-2017
De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de
school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet deze positieve manier van
werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van actuele ontwikkelingen welke de school
aangaan en de jaarlijkse terugkerende zaken heeft ook de toekomst van basisschool Open Hof onze aandacht.
Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend te
kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR
moet komen, dan horen wij dat graag.

Goirle, juli 2017
Namens de MR van basisschool Open Hof,
Judith Laros (secretaris)
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