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Inleiding 
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Open Hof te Goirle. 
Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het 
schooljaar 2018-2019. 
  
Medezeggenschapsraad  
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 door de ouders gekozen ouderleden en 3 door het 
team gekozen personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken 
bij basisschool Open Hof. Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over 
beleidszaken om daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer- en 
werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school. De raad spreekt voor zowel 
ouders en leerlingen als personeel. 
 
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden:  
 
  Zitting in MR sinds:  Functie:  
Personeelsgeleding: Joyce Gerritsen september 2015 Voorzitter  
 Chantal Heesters september 2016  
 Gabrien Hendriks september 2016 Penningmeester 
Oudergeleding:  Janneke Vromans september 2016 Secretaris 
 Richard van Dun september 2017  
 Bob Gerards juni 2018  

 
Vertegenwoordiging in de GMR: Monique de Vegt (leerkracht) en Kevin Vromans. (ouder) 
 
Werkwijze  
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-
vergaderingen is een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke 
vergadering de agenda vastgesteld.  
Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod komen; dit zijn zowel 
de aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die 
aan bod moeten komen conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het 
schoolformatieplan en de schoolgids.  
Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering.  
Ook de onderwerpen die in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Edu-Ley-
scholen) worden behandeld, komen ter sprake in de MR-vergaderingen. 
 
Vergaderfrequentie  
In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR 6 keer vergaderd. Op verzoek is directeur Bregje de 
Weijer aanwezig geweest bij elke vergadering van de MR. Ook zijn diverse zaken omwille van 
efficiency per mail afgehandeld. Dit schooljaar hebben geen ouders of personeelsleden gebruik 
gemaakt van de openbaarheid van de vergaderingen. Wel is Paul van Aanholt (bestuurder) 
eenmalig aangeschoven tijdens de vergadering. 
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Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar: 
 
Projectplannen Open Hof 
In de projectplannen 2018-2019 staan de onderwijskundige ontwikkelingen en de te 
ondernemen acties beschreven. Op basis van artikel 10 WMS is de voltallige MR om 
instemming gevraagd op de projectplannen schooljaar 2018-2019, welke door de MR is 
verleend.  
 
Nieuwe schoolplan 
Vanuit de MR is kritisch meegekeken naar het nieuwe schoolplan. De MR is meegenomen in 
het opstellen van dit schoolplan tevens heeft de MR tijdens een werkvergadering meegedacht 
over de krachten en kansen van de Open Hof. Aan het eind van het schooljaar heeft de MR 
instemming gegeven voor het nieuwe schoolplan.  
 
Ruimtegebrek door groei 
Doordat ouders een bewuste keuze maken voor hun kind en ook doordat er een nieuwe wijk 
wordt gebouwd merkt de Open Hof al een tijdje een groei binnen de aanmeldingen van de 
school. Hierdoor zijn er extra groepen gecreëerd. Dit heeft echter wel tot gevolg dat de 
huisvesting van deze groepen problemen oplevert. Steeds is er ook in overleg met Den Bongerd 
gekeken naar een goede oplossing, welke is gekomen door het plaatsen van noodlokalen. Deze 
lokalen zullen in de herfstvakantie geplaatst worden en bezet worden door Den Bongerd, 
groep 8 van de Open Hof zal plaats nemen in een lokaal boven. 
  
Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn ook andere onderwerpen tijdens vergaderingen 
aan de orde gekomen, zoals:  
 
* Open dag Open Hof: zowel de opzet als de uitkomst van de open dag zijn besproken in de 
MR. Ook hebben de MR leden een actieve bijdrage geleverd tijdens de open dag. De 
kernwoorden van de visie hebben centraal gestaan.  
* Vakantierooster het aantal uren dat besteed wordt aan les, studiedagen en vakantie is 
bekeken.   
* Scholen met Succes , tevredenheidsonderzoek onder kinderen, ouders en teamleden. Alle 
geledingen die ondervraagd zijn, zijn erg blij met hoe het nu gaat op Open Hof. Een enkel 
aandachtpunt is bekeken en er zijn acties in gang gezet. Er was een positieve uitslag, men is 
tevreden op Open Hof.  
* Werkdrukgelden. Vanuit het ministerie is er geld beschikbaar gesteld om de werkdruk te 
verlagen. Vanuit het team kwam o.a. de wens om de eventmanager te behouden en verder uit 
te breiden in de extra zorg voor leerlingen. Het uiteindelijke plan om de werkdrukgelden in te 
zetten, is goedgekeurd.  
* Herinrichting bovenbouwplein en kleuterspeelplein. Zowel de ideeën als de uitwerkingen 
rondom het opknappen van het bovenbouw- en kleuterspeelplein zijn bekeken en besproken.  
* Vervanging bij ziekte. Het is steeds lastiger om vervanging te vinden als een collega ziek is. Dit 
is besproken binnen de MR, indien nodig worden groepen samengevoegd. Alleen als het echt 
niet anders kan moeten klassen thuis blijven, gelukkig is dit nog niet nodig geweest. 
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* Pauze beleid. Het nieuwe pauze beleid is besproken binnen de MR. Leerlingen hebben de 
keuze om een gedeelte van de pauze binnen te blijven. Dit wordt als zeer prettig ervaren door 
de leerlingen. Hierin spelen ook de kanjerkrachten een grote rol. 
* Reglementen MR. De reglementen van de MR zijn geüpdatet en goedgekeurd door de MR. 
* Ouderbijdrage. Ook de ouderbijdrage is besproken en goedgekeurd door de MR. 
* Verkeerssituatie rond de school. Als MR hebben wij regelmatig besproken hoe het is met de 
verkeersituatie rond de school, het parkeren en ingrijpen van de gemeente (BOA’s) tevens zijn 
wij steeds geïnformeerd door de verkeersouder.  
 
Verkiezingen 
Aan het eind van het schooljaar was Janneke herkiesbaar. Vanuit de ouders was er nog een 
andere kandidaat Andy. Middels een stemming onder de ouders is Janneke herkozen tot lid 
namens de ouders. Daarnaast treedt ook Chantal af. Zij zal komend jaar vervangen worden 
door Marieke namens de personeelsgeleding. 
 
Speerpunten voor het schooljaar 2019-2020 
De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet 
deze positieve manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van 
actuele ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijks terugkerende zaken, heeft ook 
de toekomst van basisschool Open Hof onze aandacht.   
 
Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch 
opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald 
onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag.  
 
 
 
Goirle, juni 2019 
 
Namens de MR van basisschool Open Hof,  
Janneke Vromans 
 


