Notulen 21 november 2018

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

Open Hof Koffiekamer
19:30
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 beheert het laatje van de MR en de mail: mr@openhof-goirle.nl
1. Vaststellen agenda
Paul van Aanholt komt een volgende keer. Dit vervalt omdat Paul verhinderd is. Hij
heeft nog even gevraagd hoe het is met de zwarte pieten discussie, deze is er op de
open hof niet.
2. Mededelingen vanuit:
Team:
overblijven (Inf.)
 Binnen het team zijn ze aan het nadenken over het overblijven. Er zijn
kinderen die behoefte hebben aan rust en dus kijken ze of die binnen een
activiteit kunnen doen, bijvoorbeeld kleuren. Dit om een prikkelarme
omgeving te bieden.
 Kanjerkracht: kinderen van groep 7/8 zijn opgeleid om mee kunnen
denken met het buitenspelen. Deze leerlingen hebben een herkenbaar
hesje aan en hebben een training gevolgd om mee te helpen buiten ‘op te
letten’.





extra ondersteuning in de groepen (Inf.)
(motoriek, kleuters en handvaardigheid)
Een vakdocent handvaardigheid komt voor handvaardigheid op vrijdag
ondersteuning geven. Elke groep is telkens 2x 3 weken aan de beurt.
Voor motoriek heeft Maud Lapien een screening gedaan bij de kleuters,
en helpt kinderen om extra activiteiten rondom motoriek te doen
Voor de kleuters is er Nelly Gianotten die op vrijwillige basis een handje
helpt.

Directie:
Schoolplanlight (Stand van zaken)
 Dit jaar moet het nieuwe schoolplan geschreven zijn, dit zou uit maximaal 15
pagina’s moeten bestaan. Er zijn daarvoor 2 scholingen geweest waaruit
handvatten zijn gekomen om dit plan te maken. Er is al met het team
gesproken, de basis voor hetgeen de inspectie wil is op orde, er is daarnaast
gekeken met het team naar de toekomst, wat moet en waar zijn we goed in?!
In mei juni, willen ze al een heel eind zijn, in augustus moet dit af zijn.
 Probleem rond vervangingen, tot nu toe is er op één keer na alles nog
opgevangen. We voorzien problemen als er een griepgolf komt. Bregje
onderhoudt nauwe contacten met de vervangingspool. Beleid omtrent
vervanging binnen Edu-Ley staat in de brief welke is verzonden samen met
de nieuwsbrief.
 De Open hof groeit nog steeds, de 1 okt telling gaf aan 181, in 2017 was dit
163. Verwacht wordt dat dit in 2019 193 zal zijn. Ruimte is dan een
probleem, dit geldt ook voor de Bongerd. Dit is bij de gemeente aangekaart,
je moet daar aangeven dat er de komende 4 jaar ruimtegebrek is om te
kijken of er noodunits komen. Mocht de nood dit jaar hoog zijn, kunnen we
uitwijken naar de teamkamers.
Ouders/OV:
 Ze zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met het beleid
rondom aanschaf of uitleen t-shirts.
GMR:
 Ze zijn nog bezig met regels en statuten, werkgroepen.
3. Beleidszaken: alles ter info:
herinrichting bovenbouwplein, (Inf.)
 Afgelopen maandag tijdens de studiedag is de inrichting van het
bovenbouwplein aan bod gekomen. Er is gekeken naar de visie en er zijn
mood board gemaakt. Daarmee is het team naar Reinders gegaan en de
binnenhuisarchitect gaat dit idee uitwerken. De bedoeling is dat het leerplein
voor de zomervakantie is ingericht.
herinrichting kleuterspeelplein buiten (Inf.)
 Er is op het kleuterplein niet veel uitdaging. Doordat er meer kleuters zijn
moet hier iets mee gebeuren. Vanuit de overheid zijn ze bezig met meer
groen (lees subsidies). Met een tuinarchitect zijn ze bezig om het plein
opnieuw in te richten. Er wordt nog gewacht op akkoord van de gemeente
om het hek wat te verplaatsen. Ook is op het bovenbouwplein een plan om
dat groener te maken.
begroting
 De pleinen kunnen niet alleen gefinancierd worden uit subsidies, dus daar is
ruimte voor gemaakt op de begroting. Dit punt komt volgende vergadering
terug.

4. In- en uitgaande post
 Chantal is afwezig en dus is het niet bekend of er mail is. Gabrien zal deze
taak overnemen.
5. Gesprek Paul van Aanholt
 Paul is afwezig, dus dit komt volgende keer terug
6. Rondvraag
 Kan komend jaar de kerstviering op woensdag ipv donderdag ivm veel werkende
moeders op de donderdag? → Bregje gaat informeren, op Den Bongerd is deze
momenteel op de woensdag.
 Fietsenstalling onderbouw / bovenbouw kan deze gewisseld worden, er zijn meer
bovenbouw leerlingen die op de fiets komen dan onderbouw leerlingen. →
Bregje overlegt dit met Cees
 Verkeersituatie hoe zit dat? → De verkeersouder is hier nog steeds druk mee
bezig. Paaltjes mogen niet ivm maaien.
 Is het nodig dat er een vervanger komt in de MR voor Chantal? → Als Chantal de
volgende vergadering niet is, wordt er gezocht naar een vervanger.
Afsluiten
Volgende vergadering 6 februari 2019
Openstaande acties / te bespreken actielijst
Datum
Actie
19092018- Reglementen ondertekenen
1
19092018- Akkoord ouderbijdrage ondertekenen
2
19092018- Foto website/gang
3
19092018- Korte samenvatting interessante artikelen
4
Info MR
21112018- Foto website/gang
1
21112018- Begroting
2
21112018- Vervanging MR
2
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