
Notulen MR 25 september 2019 
 
 
Locatie:  Open Hof Koffiekamer den Bongerd 
Tijd:   19.30-21.15 
Notulant: Janneke Vromans 
Voorzitter: Joyce Gerritsen 
Aanwezig:  Richard van Dun, Joyce Gerrits, Gabrien Hendriks, Janneke Vromans, Bregje 

de Weijer 
Afwezig: Bob Gerards, Marieke Koeleman 
 

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  
Gabrien Hendriks: gaat tijdelijk de mail en het laatje van de MR beheren: mr@openhof-goirle.nl 
Bob Gerards: beheert het infoMR blad 
 

1. Vaststellen agenda          
- Taakverdeling (post, email, website, voorzitter, secretaris/ notulant, 

penningmeester) 
• Penningmeester: Gabrien 
• Secretaris/notulant: Janneke 
• Voorzitter: Joyce 
• Nieuwsbrief: Gabrien 
• Mail: Marieke, tijdelijk Gabrien 
• Mr blad: Bob 

 
- Jaarplanning 

 
2. Mededelingen vanuit:          

Team:    
- Opstart schooljaar 

Zorg was meteen goed opgestart 
- Info avond 

Goed bezocht (heel goed zelf) 
- Welbevindingsgesprekken 

Geen negatieve geluiden over het nieuwe format. Als leerkracht wordt het als 
zeer prettig ervaren. 

mailto:mr@openhof-goirle.nl


 
- Digitale school app 

Loopt steeds beter.  Contacten lopen puur via de app en niet meer via de mail. 
Alles, dus ook absentie kan via de app en er zijn veel ouders die dit ook echt 
gebruiken.  
Tip: handleiding van de app toevoegen aan de boekenkast. 

 
Directie:    
- Groep 7 

Er is een ziekmelding van de leerkracht van groep 7. Dit betreft een langdurige 
vervanging. Er zit niemand in de invalpoule. Het wordt momenteel opgevangen 
met één externe invalster op woensdag en vrijdag en de andere dagen intern. Er 
is nu een interne vacature uitgezet met uitzicht op een contract van een jaar 
binnen EDU-LEY. Het heeft momenteel de hoogste prioriteit. Al het overige werk 
buiten de lessen wordt door de andere collega’s overgenomen.  

 
Ouders/OV:   
- Nog geen vergadering gehad.  
 
GMR: 
- Namens de open hof gaat Laura naar de GMR, tot Monique terug is  
- Lerarentekort is besproken, welke mogelijkheden hebben ze, bijvoorbeeld 

stagiaires inzetten.  
- Daarnaast is gesproken over de tevredenheidsonderzoeken. 
 

3. Beleidszaken:  (inf.)  
- Schoolgids is snel doorgenomen.  

Tip: uitlijnen of niet uitlijnen en opsommingstekens.  
- Scheidingsprotocol (herziene versie) 

De arcering moet nog verwijderd worden, dan wordt dit bij deze goedgekeurd. 
- Beleid sociale veiligheid (herziene versie) 

Deze was al goedgekeurd. Alleen een stukje over de auto is hieruit geschrapt, 
omdat dit niet hoort bij sociale veiligheid. 

- Plan van aanpak tevredenheidsonderzoek 
Leerlingen vallen over lezen en rekenen maar niet alles is leuk op school  

- Analyse eindtoets 
Er zaten wat puntjes in het verslag m.b.t AVG 
Moeilijke woorden / begrippen tijdens lessen laten terugkomen d.m.v een woord 
of begrip van de dag / week. 

- Update noodlokalen. 27 sept worden deze geplaatst. De vrijdag voor de 
herfstvakantie moet het plaatsen van de noodlokalen nog afgewerkt worden. Op 
de vrijdag na de herfstvakantie staat de verhuizing gepland. (groep 5 van den 
Bongerd gaat naar de noodlokalen). Het team gaat nog in gesprek met elkaar 
over wat er gaat gebeuren: gaat groep 8 naar boven of komt de teamkamer 
boven? Als er verhuisd wordt, mogen de leerlingen een dag naar Maineframe. 
De planning is dat de lokalen 7 jaar gebruikt zullen worden. 



4. In- en uitgaande post  
- Oproep pmr ondersteuningsplanraad plein 013. Er is momenteel geen vrijwilliger 

vanuit de open hof. 
- Info MR: Bob is afwezig en dus geen info momenteel.  

 
5. Rondvraag           

- Kan de vergadering van 15-1-2020 verplaatst worden? 
Deze wordt verplaatst naar 22-1-2020. 

- Knappe koppen hadden een project, daarvan is helaas de evaluatie niet 
ingevuld, terwijl het voor ouders en kinderen (en de school) belangrijk is 
wat er van geleerd is.  
Dat zal zelf besproken worden met Linsey. 

- Er wordt nu bij rekenen aan het begin van het schooljaar het boek gebruikt 
van vorig jaar. Waarom is dat en is dat ook bij andere vakken het geval? 
Bij Engels wordt dat ook gedaan om een betere aansluiting te hebben naar 
het komende jaar, tevens heeft het te maken met de lengte van het 
schooljaar. 

- Sponsorloop was niet top. De timing was niet goed. Echter: dit is volledig 
geregeld door Gelden vur Helden. Voorstel bericht nieuwsbrief. 

- Verkeerssituatie vanuit de wijk de surfplas is gevaarlijk. Dit wordt 
opgenomen vanuit school, jeugdgemeenteraad en bewoners van de wijk.  

 
 

Afsluiten 
 
Volgende vergadering 13-11-2019 
Openstaande acties / te bespreken actielijst  

Datum          Actie Door Status Gereed 

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 

nee 

19062019-4 Bericht om ouders te bedanken voor 
inschrijven avond-4-daagse 

Bregje Vóór 2020 nee 
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