
Notulen MR maandag 22 maart 2022  

 

 

Locatie:  Teamkamer Open Hof 
Tijd:   20:00-21:00 

Notulant: Richard van Dun 

Voorzitter: Gijs Vriens 

Aanwezig:  Linsey van Amelsfoort, Richard van Dun, Wendy Jansma, Gijs Vriens, Janneke 

Vromans, Bregje de Weijer, Laura Verhoeven. 

Afwezig:  

 

Inf. = informatief 
I = instemmingsrecht voor MR 
A= adviesrecht voor MR 
 
De taakverdeling voor de MR leden is als volgt: 
Voorzitter en contact GMR: Gijs Vriens 
Secretaris: Richard van Dun 
Penningmeester: Janneke Vromans 
Mail (mr.openhof@edu-ley.nl) en het laatje van de MR beheren: Gijs Vriens 
InfoMR blad: Richard van Dun 
Nieuwsbrief/website: Gijs Vriens 
 
 
 

1. Vaststellen agenda: 

- Agenda is vastgesteld. Notulen is hierop aangepast. 

inf 

2.  Mededelingen vanuit:  

 Team:  

- Studiedag, afgelopen studiedag stond in het teken van Meldcode 
kindermishandeling. De procedures zijn herhaald tijdens deze studiedag.  

 

 Directie: 

- Oekraïne, er is €2500,- opgehaald voor Oekraïne. Dit door inzameling van lege 

flessen.  

- In de buurt wordt gekeken hoe de kinderen uit Oekraïne opgevangen worden. 
Deze worden vooralsnog opgevangen bij BS Kameleon (groep 3 t/m 8). De 
kleuters stromen in bij de kleutergroepen. Aantal kinderen zijn vooralsnog 
onbekend. De opvang wordt opgepakt vanuit Gemeente Goirle.  

Bregje 

 Ouders / OV: 

- De OV heeft tijdens hun overleg naar de statuten gekeken n.a.v. de AVG.  

 

 GMR: 

- Niet besproken tijdens vergadering.  

 

3. Beleidszaken:  

 Corona  

mailto:mr.openhof@edu-ley.nl


-  Zelftesten is niet noodzakelijk meer. De zelftesten worden niet meer 
meegegeven.  

- Online onderwijs wordt vanaf deze week niet meer gegeven. Er wordt een 
rooster gemaakt om thuis te kunnen werken.  

 

 Tevredenheidsonderzoek 
- Een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek (leerlingen) is toegelicht 

tijdens het overleg. Deze zijn ingevuld door groep 6/7/8. Er zijn erg goede 
scores behaald. 

- Het resultaat vanuit het onderzoek wordt besproken met de leerlingen van 
groep 6/7/8.  

- De aandachtspunten worden opgepakt door de school.  
- Ook de ouders hebben een tevredenheidsonderzoek ingevuld (december 

2021). Hieruit zijn een aandachtspunten gekomen. Deze worden besproken 
binnen het team. Vanuit deze aandachtspunten zijn er actiepunten uitgezet.  

 

 Open dagen 
- Er worden dit jaar inloopdagen georganiseerd ipv open dagen. Tijdens deze 

dagen kunnen de ouders binnenlopen een kijkje nemen in de school en vragen 
stellen aan de beschikbare leerkrachten. In principe worden er geen 
rondleidingen gegeven zoals voorheen.  

 

 Overblijfkosten 
- Het overmaken van de overblijfkosten is dit jaar op een andere manier 

verlopen. Ouders kunnen via QR-code of via een link betalen. Vooralsnog heeft 
70% van de ouders de overblijfkosten betaald.  

 

 Tussentijdse evaluatie projectplannen 
- De projectplannen zijn tussentijds geëvalueerd. De projectplannen lopen op 

schema.  

 

 Vakantierooster 
- Vakantierooster is vastgesteld.  

 

 Beleid Burgerschap 
- Het beleid omtrent Burgerschap is opnieuw bekeken en waar nodig aangepast.  

 

 Rapporten 
- De rapporten (maart) zijn redelijk laat. Dit heeft te maken met de CITO toetsen. 

De ouders zijn van mening dat er te weinig contact momenten met de 
leerkracht zijn. Momenteel is ca. 75% van het schooljaar voorbij. Gevoelsmatig 
is er, vanuit de ouders, veel tijd verloren gegaan voordat de ouders 
geïnformeerd worden. De tijd om thuis extra bij te schakelen wordt steeds 
korter. Er is gesproken over aanvullende een schriftelijke update, eventueel 
verplaatsen van het eerste contactmoment met de leerkracht. Dit punt wordt 
tijdens de komende studiedag besproken worden.   

- Opmerking, geel met witte letters is niet te lezen.  

 

4. In- en uitgaande post: 

- Er is geen inkomende post. 

 

5.  Rondvraag: 

- Inloopweken, groep 4 heeft de inloop tijdens Pasen, koningsspelen en 
studiedag. Verzoek om deze week te verzetten zodat de ouders meerdere 
dagen binnen kunnen kijken in de klas.   

- Als Laura met verlof gaat neemt Marlou haar taken over.  
- Fietspad langs de school. De ouders van de Bongerd staan nog vaak op het 

fietspad. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Kan dit aangepast 
worden naar voorheen. 

 

 



   

Volgende vergadering 16-05-2022, om 19:30 ipv 20:00.  
  



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 

27052020-1 Ouder benaderen in de PR Joyce Voor 23-07-2020 Nee 

23062020-1 Jaarverslag afronden incl. 
werkverdelingsplan en 
leerlijnpresenteren 

Gabrien zsm Nee 

23062020-2 De inkomende stukken doornemen 
(kalender schoolgids) 

Allen zsm Nee 

 


