
Notulen MR maandag 26 september 2022  
 
 
Locatie:  Teamkamer Open Hof 
Tijd:   19:30 – 21:30 
Notulant: Richard van Dun 
Voorzitter: Gijs Vriens 
Aanwezig:  Linsey van Amelsfoort, Marlou van Cadsand, Andy Clifton, Richard van Dun, Wendy 

Jansma, Gijs Vriens, Bregje de Weijer. 
  
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: Wendy Jansma  
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: 

- Start schooljaar. Deze is goed verlopen. Nieuwe rekenmethode is van start 
gegaan. Ook de week tegen het pesten is gestart.  

- Inloop, voor de kleuters is deze aangepast naar dagelijks. Groep 3 t/m 8 gaan 
volgens de planning. Het wordt als prettig ervaren dat het een hele week is ipv 
een enkele dag.  

- Informatieavond, deze is goed bezocht. De opzet is goed bevallen.  

 

 Directie: 
- Personeel. De formatie is volledig. Momenteel zijn er drie zwangere 

leerkrachten. Een invulling voor de vervanging blijft lastig. Afgelopen jaar werd 
er veel gebruik gemaakt van eigen vervanging. Er wordt gezocht naar een 
permanente oplossing.  

- Qrabbl. Deze organisatie kan gebruikt worden voor gedeeltelijke invulling bij 
uitval. Zij kunnen een dagdeel opvang bieden aan een groep. Er is een grote 
diversiteit aan activiteiten welke zij kunnen bieden.  

- Bewegingsonderwijs. Binnen Edu-Ley is er subsidie aangevraagd voor 
bewegingsonderwijs. Deze subsidie is toegekend. Vanaf 2023 dienen er 2 x 
45min gymlessen gegeven te worden door een bevoegde docent (vakdocent). 
Er is een procesbegeleider welke binnen Edu-ley zoekt naar een invulling.  

 



 Ouders / OV: 
- Er zijn geen punten besproken betreffende ouders/OV. 

 

 GMR: 
- Er zijn geen punten besproken betreffende GMR.  

 

3. Beleidszaken:  
 Taakverdeling MR: 

-  Deze is afgelopen notulen bepaald. Andy zal het contact met de OV voeren.  
 
 

 Subsidieaanvraag basisvaardigheden: 
- Er is subsidie aangevraagd betreffende de basisvaardigheden. Een aantal 

scholen kunnen hier gebruik van maken. Deze mogelijke subsidie loop naast de 
NPO gelden. Binnenkort wordt bekend of Open Hof hier gebruik van kan 
maken.  

 

 Sectorplan Corona: 
-  Er is een Sectorplan Corona gemaakt. In dit plan is opgenomen hoe te 

handelen bij een nieuwe coronagolf.    

 

5. In- en uitgaande post: 
- Er is geen in- en uitgaande post.  

 

6.  Rondvraag: 
- Avond4daagse. Komend jaar, 2023, vindt deze plaatst op dinsdag tot vrijdag ipv 

maandag tot donderdag. De studiedag kan hier niet op aangepast worden.  
- Ventileren tijdens de winter. Tijdens de winter wordt er geventileerd conform 

afgelopen jaar.  
- De zonwering aan de fietspad is onvoldoende. Het wordt erg warm op zomerse 

dagen. Daarom is er zonwerende folie aangebracht.  

 

 
   

Volgende vergadering woensdag 16 november 
 

Vergaderschema 2022-2023 
Vergadering 1; maandag 26 september  
Vergadering 2; woensdag 16 november 
Vergadering 3; maandag 16 januari 
Vergadering 4; woensdag 22 maart 
Vergadering 5; maandag 15 mei 
Vergadering 6; woensdag 28 juni 
 


