
Notulen MR vergadering 27 mei 2019 
 
 
Locatie:  Open Hof Koffiekamer 
Tijd:   19:30 
Notulant: Janneke Vromans 
Voorzitter: Joyce Gerritsen 
Aanwezig:  Richard van Dun, Bob Gerards, Joyce Gerritsen, Gabrien Hendriks, Janneke 

Vromans, Bregje de Weijer  
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:  
•  Geen bijzonderheden 
  

Directie:  
• De directie van bs Open Hof zitten een keer per kwartaal met de mensen 

van ‘Ons onderwijs’. Deze kijken mee naar formatie (personeel) en 
begroting.  
 

Ouders/OV:   
• Geen bijzonderheden. Bregje sluit aan bij de vergadering van 17 juni.  
 

GMR:    
• Geen bijzonderheden 
 

3. Beleidszaken:          
Werkverdelingsplan (Instemming PMR) 

• Er is kort door het werkverdelingsplan gelopen. Dit is gebaseerd op het 
overlegmodel. Woensdag 29-5-2019 wordt het ter instemming gebracht 
bij het personeel. 

 
  

mailto:mr@openhof-goirle.nl


Formatie (Instemming PMR) 
• De formatie is besproken. Wanneer de vacatures van de nog te vullen 

posities bekent zijn zal de persooneelsgeleding van de MR er positief op 
instemmen. 

 
 Update schoolplan (Inf.) 

• Er is kort door de meest recente versie van het schoolplan gelopen. Deze 
wordt dinsdag 28-5-2019 verder uitgewerkt en woensdag gaat deze naar 
het team. Verwachting is dat deze voor 19 juni nog naar de MR gaat ter 
instemming. 

 
Opzet kalender / data volgend jaar (Inf.) 

• Er zal geen kalender meer meegegeven worden. Dit wordt allemaal 
digitaal verwerkt in de basisonline app. Die komend jaar in gebruik 
genomen gaat worden 
  

Tevredenheidsonderzoek  (Inf.) 
• Opvallendheden: MR blijkt onbekend, de MR zal komend jaar zorgen voor 

aanlevering van stukjes voor de nieuwsbrief. Hiervoor zal iemand 
verantwoordelijk worden vanuit de MR. 

• Sommige leerlingenscores zijn lager dan het landelijk gemiddelde. Andere 
liggen echter weer boven het landelijk gemiddelde. Er is gesproken over 
de scores en bs Open Hof neemt de lage scores mee als aandachtspunten 
en gaat nadenken over hoe ze dit komend jaar kunnen verbeteren. 

• Veiligheid rondom de school scoort wederom laag. Hier werkt de school 
ook heel hard aan. Voor het volgende tevredenheidsonderzoek, over 2 
jaar, meenemen in de vragenlijst of er wordt gezien dat de school wat 
doet aan de veiligheid. 

• Het team en de directie zijn tevreden over de resultaten. 
Aandachtspunten worden meegenomen. 
 

4. In- en uitgaande post    
• Uitnodiging volgt voor het stemmen OPR plein-013 via de mail.  

 
5. Verkiesbaar aftredend volgend jaar. Verkiezingen uitschrijven?  

• Chantal zal komend jaar aftreden en zal niet herkiesbaar zijn. Janneke zal 
aftreden en stelt zich wel herkiesbaar. Voor Janneke gaat er een mail naar 
de ouders dat ze herkiesbaar is en of er andere ouders zijn die zich 
kandidaat willen stellen. Mocht dat zo zijn, dan volgen er nieuwe 
verkiezingen.  

 
6. Rondvraag  

• Klassenfoto’s: lastig om een set te bestellen (klassenfoto en portret en 
pasfoto) 



• Hoe kunnen we de MR bekender maken? -> nieuwsbrief Daarbij duidelijk 
maken wat de rol is van de MR. Deze heeft zeker een andere functie dan 
bv de OV 
 

 
Afsluiten 
 
Nieuwe data volgend jaar: 
25-9-2019, 13-11-2019, 15-1-2020, 11-3-2020, 13-5-2020, 17-6-2020? 
 

Volgende vergadering 19-06-2019 START 18.00u COMBI MET DINER 
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 

27052019-
1 

3,75 uur bijtellen 30 september 2020 Bregje Vóór 19-06-2019 

27052019-
2 

Insturen schoolplan ter instemming MR Bregje Vóór 19-06-2019 

27052019-
3 

Vragenlijst of er wordt gezien dat de school 
wat doet aan de veiligheid.  
Rust in de klas verschillende scenario’s 
meenemen 

Bregje Vóór het invullen van 
de tevredenheids- 
onderzoek 2021 

27052019-
4 

Opzetten dat Janneke herkiesbaar is en zo 
nodig verkiezingen uitschrijven. 

Gabrien Uiterlijk woensdag 
29-5-2019;  

27052019-
5 

Mozes reserveren Janneke Vóór 19-6-2019 

27052019-
6 

Klasbordbericht over waar een set te 
vinden is  

Gabrien Deze week 

27052019-
7 

Linkje naar de notulen MR in de 
nieuwsbrief 

Bregje Voor nieuwe 
nieuwsbrief 

27052019-
8 

Welke rol wil je komend jaar in de MR Allen Vóór 19-6-2019 
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