
NOTULEN MR-vergadering 10 april 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, Chantal Heesters, Bob Gerards (later). 
Afwezig: - 
 

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: evaluatie open dag 20 maart (Inf.) 
•  Overdag was het druk en ’s avonds rustig. Omdat er veel hulp was viel dat 

extra op. Er zijn zo’n 40 gezinnen geweest. Momenteel staat de 
aanmelding op 18, waarvan 4 zij-instromers. Tendens van de laatste tijd is 
dat er veel mensen pas laat aanmelden. Bovendien zijn er door het jaar 
heen al heel veel rondleidingen geweest. De woensdag is wel als prettig 
ervaren. Door de gezinnen werd het ervaren als een no-nonsens school, 
geen rare dingen op de opendag. Mocht hij volgend jaar weer op 
woensdag zijn, dan zijn extra rondleiders overdag gewenst. In de avond 
zijn alleen de leerlingen van de leerlingenraad gewenst, en andere niet. 

  
Bezoek Paul van Aanholt (Inf.) 

• Heeft in een tweetal klassen bezoek gedaan. En de kanjerkracht in de 
pauze is bekeken. Er zijn gesprekken geweest met de leerlingenraad, 
directie, het team.  

• Hij was tevreden en zag de 4 v’s terug in de school. Hij vroeg nog wel na 
hoe het zit met ict in de school, daardoor is het team aan het denken 
gezet. Paul vond het opvallend dat het jongste team van Goirle het minste 
doet met ict.  

• Het team ervaart Paul als erg betrokken. 
  

mailto:mr@openhof-goirle.nl


Directie: Huisvesting 
• Er is een bezoek geweest aan de wethouder van onderwijs van de 

gemeente Goirle i.v.m huisvesting in de toekomst. 
• Er is positief nieuws over het schoolplein van de kleuters. Het hek mag 

verplaatst worden en de gemeente gaat bomen plaatsen. Daarnaast zal 
het plein opnieuw ingericht worden, waarbij er vergroening plaatsvindt. 
Het idee is om rond de kerstvakantie te starten.  

• Voor het bovenbouwplein is er een nieuw plan, er wordt nog gewacht op 
de offerte.  
 

Ouders/OV:   
• De OV wil ‘groener’ worden. Ieder kind krijgt een eigen beker, dit om 

minder weg te werpen.  
• School bestaat 1 augustus 2020 vijftig jaar.  
 

GMR:    
•  Er is al een nieuwe aanmelding voor een ouder van de GMR. Daarnaast 

zijn er een aantal stukken goedgekeurd. 
 

3. Beleidszaken:          
Vakantierooster (Inf.) 

• De meivakantie valt vrij vroeg, dit komt omdat deze gelijk valt met de 
vakantie van de middelbare scholen die op hun beurt rekening moeten 
houden met de eindexamens.  

• Er is nog 23,5 uur over voor de studiedagen (dat zijn zo’n 5-6 dagen) 
 

Update schoolplan (Inf.) 
•   Er is al gewerkt aan het schoolplan. 

 
 Werkmoment krachten/kansen Open hof  (Inf.) 

• Er is in de MR gesproken over de sterke punten, en aandachtspunten van 
de Open Hof 

 
4. In- en uitgaande post    

• Themabrief van het MR-bulletin, daarin stond dat we instemmingsrecht 
hebben over het schoolplan.  

• Er komt een kieslijst voor alle MR leden en stemformulier om iemand te 
kiezen voor ondersteuningsplanraad 

• School is bezig met het werkverdelingsplan, de PMR heeft als taak om te 
monitoren of de stappen juist doorlopen worden. Daarnaast is er 
geëvalueerd of de werkdrukgelden op de juiste manier besteed worden.  

 
5. Rondvraag  

• Er zijn geen vragen!! 
 



6. Foto maken voor op de website en in de gang 
• gemaakt 

Afsluiten 
 
Volgende vergadering 27 mei 2019 
Openstaande acties / te bespreken actielijst  

Datum          Actie Door Status 
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 

10042019-
1 

Verkiezingen uitschrijven MR Op 27-05-2019 
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