Notulen 19 september 2018

Locatie:
Tijd:
Notulant:
Voorzitter:
Aanwezig:
Afwezig:

Open Hof Koffiekamer
19:30-21.15
Janneke Vromans
Joyce Gerritsen
Joyce Gerritsen, Gabrien Hendriks, Bregje de Weijer, Richard van Dun,
Janneke Vromans, Bob Gerards.
Chantal Heesters

Inf. = informatief
I = instemmingsrecht voor MR
A= adviesrecht voor MR
De taakverdeling voor de MR leden is als volgt:
Joyce Gerritsen: voorzitter en contact GMR
Janneke Vromans: secretaris
Gabrien Hendriks: Penningmeester
Chantal gaat de mail en het laatje van de MR beheren: mr@openhof-goirle.nl

1. Vaststellen agenda
2. Mededelingen vanuit:
Team: inf
- Taakspel
In de klas kun je dit elke les inzetten, positief gedrag benadrukken en negatief gedrag
negeren (alleen een kaartje wegpakken dat op tafel ligt). Met de resterende kaartjes
kan een beloning gekozen worden. Dit is bedoeld om gewenst gedrag te stimuleren.
Vorig jaar in groep 3 gedaan en groep 4. En door een sneeuwbaleffect gaat het
schoolbreed. Het begint klein bij elke les en breidt zich uit over de hele school.
- Leerkrachten zijn er door de cursus bewuster mee bezig.
- opstart schooljaar. Het is druk, maar het is fijn dat alles snel opgestart is, zoals de
taken van Linsey  OOP
- info avond, fijn dat er zoveel mensen waren en de opzet is als prettig ervaren.
- welbevindingsgesprekken, worden ervaren als prettig. Als leerkracht hoor je
altijd wel puntjes die je nog niet wist.
Directie: inf
- Schoolplanlight
Vorige week begonnen aan nieuw schoolplan. Dit wordt elke 4 jaar gedaan. Wat
moet erin en wat kan eruit, overleg met het MT en IB over de wettelijke bepalingen
en ambities om hem kleiner / korter te maken. Momenteel is het team bezig met te

kijken wat speerpunten en ambities zijn, enz. In oktober moet er al wat zijn en in
januari moet hij klaar zijn. Dit plan valt onder de koersnotitie van Edu-Ley. Basis
wordt gelegd door MT en IB, team vult de ambities aan.
- Huisvesting
De locatie is vol en alle lokalen zijn bezet, zowel Den Bongerd als Open Hof is
groeiende. De koffiekamer wordt al gebruikt door zowel Den Bongerd als de Open
Hof. De gemeente zegt dat als er leegstand is dan moet dat opgevuld worden. Hierbij
gaat het momenteel om één lokaal op een locatie. De regels zijn dat als het 4 jaar is
dat je gebruik moet maken van de leegstand. Omdat het voor meerdere jaren geldt
moet dat eerst aangetoond worden. Momenteel zijn er gesprekken met de
gemeente of er gebruik gemaakt kan worden van de sporthal (hydrosport) en/of
barakken. Gewacht wordt op de prognose, degene die er nu is, is niet juist. Hierin is
de nieuwbouwwijk meegenomen als geen kinderen (starters).
Ouders/OV:
- Ouderbijdrage I
Vraag is om één keer een overeenkomst te vragen voor de 8 jaar dat leerlingen op
school zitten. De vraag komt hoe het dan gaat als er verhoging wordt toegepast. Er
zou daarvoor een regel toegevoegd moeten worden. De MR gaat akkoord met het
bedrag van de ouderbijdrage en de eenmalige overeenkomst .
GMR:
- Nog geen notulen ontvangen van de vergadering
3. Beleidszaken: Inf
Jaarverslag 17-18
Jaarplan 2018-2019
ouderkalender
schoolgids
I Regelementen deze worden goedgekeurd en getekend. Evt gewijzigd als die van de
GMR vastgesteld zijn.
4. In- en uitgaande post
Mail: er is niets binnen gekomen
5. Rondvraag
- Staking deze hebben in andere provincies al plaats gevonden, de vraag is hoe is
dit voor de Open Hof. Voorlopig nog geen nieuws, er is niemand actief in de
stakingscommissie van de bond.
- Paul moet nog uitgenodigd worden. Dit zal gedaan worden voor de volgende
vergadering 28 november.
- Werkdrukgelden, Gijs V komt op maandagmiddag en dinsdagmiddag op de groep
Zodat de leerkrachten administratief werk kunnen doen, dit wordt als zeer prettig
ervaren. Daarnaast zijn ze aan het kijken voor een docent beeldende vorming, in een
middag waardoor ook dan de klas in blokken wordt overgenomen. Chantal is event

coördinator, waardoor veel leerkrachten minder commissies op hun jaartaak hebben
staan. Dit zorgt voor minder werkdruk.
- Willeke, verkeercoördinator is in gesprek met de gemeente over het plaatsen van
Paaltjes langs het grasveld.
Foto! voor op de website en in de gang; we zijn vandaag niet compleet, dus schuiven we door.
Afsluiten

Volgende vergadering 28 november 2018
Openstaande acties / te bespreken actielijst
Datum
20062018-1

Actie
Concept reglementen aanpassen

Door
Richard

20062018-2

Korte samenvatting interessante artikelen InfoMR

Chantal

19092018-1
19092018-2
19092018-3
19092018-4

Regelmenten ondertekenen
Akkoord ouderbijdrage ondertekenen
Foto website/gang
Korte samenvatting interessante artikelen InfoMR

Joyce
Joyce
MR
Chantal

Status
Voor 1e vergadering
schooljaar 2018-2019
Voor 1e vergadering
schooljaar 2018-2019
Voor 28-11-2018
Voor 28-11-2018
Op 28-11-2018
Voor 28-11-2018

