
Notulen 6 februari 2019 

 

 

Locatie:  Open Hof Koffiekamer 

Tijd:   19:30 

Notulant: Janneke Vromans 

Voorzitter: Joyce Gerritsen 

Aanwezig:  Joyce Gerritsen, Gabrien Hendriks, Bregje de Weijer, Richard van Dun, 

Janneke Vromans, Bob Gerards, Paul Aanholt 

Afwezig: 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 

2. Mededelingen vanuit:          

Team: staking (Inf.) 

 15 maart, het team is voornemens om mee te doen met de staking. 
Ouders vragen ‘waarom dan? En het is al de zoveelste keer, ze hebben er 
toch al geld bij gekregen?’ De leerkracht bepaalt zelf of ze wel of niet gaan 
staken. Als er veel gaan staken, gaat de school gewoon dicht. Zodra er 
duidelijkheid over is, wordt het gecommuniceerd naar de ouders toe. 
Vorige week is er voor het eerst een klas naar huis gestuurd binnen 
Goirle.  

  
Open dag 20 maart (Inf.) 

 Wie kan er zijn? Bob (avond) gaat zijn best doen, Janneke (hele dag?) is 
aanwezig en ook Richard zal er zijn (avond). De Open dag is van 9.00-
12.15 uur en 18.00-20.00 uur. 

  
Directie: Huisvesting 

  Er zijn veel rondleidingen en aanmeldingen momenteel. Er is wel een 
keerzijde, de school wordt te klein. Ook veel zij-instroom. Momenteel zijn 
we in gesprek met de gemeente, om te kijken of het tijdelijk is of blijvend. 
Het is blijvend, dus er moet voor een langere periode iets gezocht 
worden. De oplossing ligt in noodlokalen welke 5 jaar gebruikt kunnen 
worden. Het zou gaan om 4 lokalen. De beste locatie is bij de 
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fietsenstalling van den Bongerd. Deze lokalen zullen gebruikt worden door 
zowel Open Hof als Den Bongerd. Volgend schooljaar zullen deze lokalen 
al in gebruik genomen gaan worden. Mogelijk wordt ook de teamkamer 
ingezet als lokaal.  

 Werkverdelingplan 
Het basismodel vervalt en er wordt een werkverdelingsplan opgesteld. Dit 
zal overeen komen met het overlegmodel dat dit jaar wordt gebruikt.  
GMR is akkoord met het opstellen van het werkverdelingsplan. 
 

Ouders/OV:   

 Geen bijzonderheden. Het is even wennen met de opzet van de EC-er  
 

GMR:    

   Het werkverdelingsplan stond er op. Er zijn nog geen notulen. 
 

3. Beleidszaken:          

Update projectplannen (Inf.) 

 Tussenevaluatie van de projectplannen. Conclusie is dat we best op koers 
zitten. Sommige projectplannen zijn niet opgepakt wegens afwezigheid 
van Chantal. Verwachting is dat de meeste dit jaar worden afgerond.    

 
Beleid gedrag (Inf.) 

 Dit was er al, het is alleen aangepast met KANJER. Door dit samen als 
team te bespreken, wordt er één lijn aangehouden.   

 
 Cito kleuters (Inf.) 

  In de toekomst mag deze toets helemaal niet meer afgenomen worden, 
Daarom is er nu besloten dat de kleuter CITO is afgeschaft. Er werd niet 
uitgehaald wat je er uit wilde halen. Er zijn andere meetinstrumenten , 
zoals ‘kijk’. waar je meer informatie uit kan halen.  

 
Meldcode (Inf.) 

 Er is vanaf 1 januari 2019 een nieuwe meldcode. Hierin is stap 5 
veranderd. Het melden is noodzakelijker geworden. Eerst wordt er ‘Veilig 
thuis’ ingeschakeld om informatie te halen. Dan wordt er gekeken of het 
een oplossing biedt. Is dit niet het geval, dan pas wordt er een melding 
gemaakt. De school is er wel om te monitoren.  

 
Pauzebeleid  (Inf.) 

 De kinderen hebben een keuze of ze een half uur naar buiten gaan of 15 
min binnen blijven en 15 min naar buiten gaan. Dit is afgelopen maandag 
ingebracht, tot nu toe gaat het heel erg goed en ook het kiezen gaat erg 
goed. De kleuters zitten samen met groep 3 (in 2 lokalen) en groep 4 t/m 
8 zitten samen (in 2 lokalen).  
 

  



Begroting 2019 (Inf.) 

  De begroting is al goedgekeurd. De leerling-prognose klopt momenteel al 
niet meer, deze is op de dag van vandaag al 203. 

 Bregje wil in gesprek met de Leystromen om de toiletten te laten 
vernieuwen.  

 Werkdrukgelden zijn niet meegenomen.  
 

4. In- en uitgaande post    

 Van de mail is niet bekend of er iets is binnen gekomen. Dit vanwege 

afwezigheid van Chantal. 

 INFO MR: Hoe kunnen we nagaan of de zorggelden worden besteed daar 

waar ze nodig zijn? De zorggelden van plein 013 die binnen komen moet 

Bregje verantwoorden aan deze stichting. Inspectiebezoek, er zal ook een 

gesprek zijn met de MR, er wordt komend schooljaar een bezoek 

verwacht.  

 
5. Gesprek Paul van Aanholt  

 Paul legt ieder jaar een schoolbezoek af, en wil dan ook met ouders in 

gesprek. Dit jaar wil hij dit wat anders doen, door middel van het volgen 

van een MR vergadering waar hij 3 vragen stelt. 

o Hoe is de communicatie? 

De communicatie via de nieuwsbrief wordt als erg prettig ervaren, 

ook met leerkrachten zijn de lijntjes kort.  

Er is een overweging om een naar één communicatiemiddel te 

gaan (een app) 

o Waarom heb je gekozen voor de school? 

Er is een hartelijke ontvangst en het persoonlijke tintje zorgt ervoor 

dat ouders zich welkom voelen. Het groter worden van de groepen 

wordt niet altijd ervaren als de keuze die eerder gemaakt is voor 

deze school.  

Iedereen kent iedereen.  

o Wat vind je van de functie die het bestuur nu heeft? 

Naar onze mening zijn er maar weinig mensen die meer informatie 

willen van het bestuur. En dus is is de functie goed. 

6. Rondvraag  

 Wat is er gebeurd met de fietsenstalling? Er zijn nieuwe lijnen aangebracht en er 

wordt nagedacht over een nieuwe plaats van deze stalling komend schooljaar.  

 Rondom de staking: Kunnen er weer vragen gesteld worden aan Bregje omtrent 

de staking? Ja, dit zal wederom toegevoegd worden. 

 Er is een bekende van Richard die leerkracht is en op zoek is naar werk. Waar kan 

die terecht? Bij RTC aanmelden en de mails stromen binnen. 

 



7. Foto maken voor op de website en in de gang 

 Deze wordt vooruit geschoven naar de volgende vergadering. 

Afsluiten 

 
Volgende vergadering 10 april 2019 
Openstaande acties / te bespreken actielijst  

Datum          Actie Door Status 

19092018-
4 

Korte samenvatting interessante artikelen 
Info MR 

Bob Voor 06-02-2018 

21112018-
1 

Foto website/gang MR Op 06-02-2018 

21112018-
2 

Begroting Bregje Voor 06-02-2018 

21112018-
3 

Vervanging MR Team Vanaf 06-02-2018 

06022019-
1 

Foto website/gang MR Op 10-04-2018 

06022019-
2 

Korte samenvatting interessante artikelen 
Info MR 

Bob Voor 10-04-2018 

06022019-
3 

Vervanging MR Team Vervalt, dit is niet 
meer nodig 

 
   


