
Notulen MR woensdag 27 mei 2020 
 
 
Locatie:  Iedereen thuis, via Google meets 
Tijd:   19.30-21.00 
Notulant: Janneke Vromans 
Voorzitter: Joyce Gerritsen 
Aanwezig:  Richard van Dun, Bob Gerards, Joyce Gerrits, Gabrien Hendriks, Gijs Vriens, 

Janneke Vromans, Bregje de Weijer  
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  
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          
 

2. Mededelingen vanuit:          
Team:  

- Werken in cohorten: De kinderen waren weer snel gewend. Het is wel 
een puzzel met het maken van een rooster. Op zich waren de 
leerlingen weer snel in beeld m.b.t. niveau. Kinderen spreken wel 
vaak af over de cohorten heen.  

- In het begin was het heel even inkomen (alsof de leerlingen vakantie 
gehad hebben) ook m.b.t. de nieuwe regels.  

- Niveau leerlingen: Leerlingen hebben niet veel gemist en lopen dus 
niet echt achter. Zeker niet op rekenen, spelling, taal (de gebieden die 
thuis aangeboden zijn) 

- Momenteel is het wisselen het lastigste (thuis/op school werken), 
soms zijn boeken op school of thuis blijven liggen en dat werkt niet zo 
fijn. 

- In de week van 1 juni komt er duidelijkheid over of we de 8ste echt 
weer naar school gaan. Het protocol vanuit het ministerie: is 
momenteel nog niet klaar. 

  

mailto:mr@openhof-goirle.nl


Directie:  
- De kampen en de musical kunnen niet doorgaan zoals we dat altijd 

doen. Wel verdient groep 8 een goed afscheid. Er kan wel van de 
locatie gebruik gemaakt worden, zonder overnachtingen. Ook de 
musical kan helaas niet doorgaan met live publiek, er wordt gezocht 
naar een oplossing met film. Er is afstemming geweest binnen Edu-
Ley. 

Ouders/OV:  
- Sommige kinderen ervaren dat er heel veel handen gewassen moeten 

worden en missen het andere cohort. 
De combi thuis en op school werken wordt wel eens als lastig ervaren. 

- De nieuwe shirts zijn binnen 
GMR:   

- Het bestuursformatieplan is besproken en goedgekeurd. 
 

3. Beleidszaken:         
- Formatie (instemming PMR) 

Tot nu toe hebben we nog niet een goed beeld van het aantal aanmeldingen. Dit is 
het geval in de gehele stichting.  Dit heeft misschien ook wel te maken met het feit 
dat er geen open dag is geweest. De vacatures zijn doorgenomen. Twee voor OP en 
één voor OOP. 

- Werkdrukgelden zijn ook besproken, het geld wat over is van de werkdrukgelden van 
dit jaar wordt ingezet op formatie en nog een gedeelte waarvan nog nader bepaald 
gaat worden hoe deze worden ingezet. 

- Back to school (ter info) 
- PR beleidsplan (ter  info) 

Misschien kan er ook een ouder benaderd worden voor in de PR om hier eens naar 
te kijken. 
Eventueel toevoegen de elevatorpitch bij het bezoek van ouders. 

 
4. In- en uitgaande post  

- Mail moet nog worden overgezet.      
 

5. Verkiesbaar aftredend volgend jaar. Verkiezingen uitschrijven? 
- Gabrien is aftredend en zal uit de MR gaan, Richard is ook aftredend, maar wil zich 

herkiesbaar stellen. Er wordt aan de ouders de mogelijkheid gegeven om deel te 
nemen en zo nodig worden er verkiezingen uitgeschreven. 
 
Voorstel data volgend jaar : 
De nieuwe vaste dag wordt op maandag. 

Ma 05-10-2020 Ma 16-11-2020 Woe 18-1-2020 
Ma 15-3-2021 Ma 12-04-2021 Woe 31 05-2021 

 
Maandag 28 juni 2021 etentje?  



 
6. Rondvraag           

- Hoe gaat het met de doordraaimiddag, gaat die gewoon door? 
Ja, die gaat gewoon door alleen evt. nieuwe leerlingen, daar moet naar gekeken worden. 

Afsluiten 

Volgende vergadering 23-06-2020 
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 

13112020-1 Scholingsplan Bregje Voor 22-1-2020 Nee 
11032020-1 Linkje uit infoMR doorsturen Bob Voor 11-02-2020 Nee 
30042020-2 Vakantieplanning in de nieuwsbrief Bregje Voor volgende nieuwsbrief Ja 
27052020-1 Ouder benaderen in de PR Joyce Voor 23-07-2020 Nee 
27052020-2 Toevoegen elevator pitch Joyce Voor 23-07-2020 Nee 
27052020-3 Verkiezingen uitschrijven Gabrien Voor 23-07-2020 Nee 
27052020-4 De nieuwe data voor de vergadering 

doorsturen. 
Joyce Voor 23-07-2020 Ja 

27052020-5 Samenvatting notulen vergadering op 
de website/nieuwsbrief? 

Gabrien Voor volgende nieuwsbrief Nee 

27052020-6 Financieel overzicht sturen OV Joyce Voor 23-07-2020 Ja 
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