
 

 

 

Notulen  MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – TEAMS 
Maandag 31-05-2021 

Aanvang: 19.30 uur 
 

Oudergeleding: Maurice Karel 

(Voorzitter)  

Joy Balder Frida Bijman Karen 

Brouwer 

Sara Madder 

 

Teamgeleding: Ronald 

Henneman 

 

Ab van Beek Linda Bekker 

(Secretaris) 
Mette 

Greeuw -

Biesboer 

Tonneke van 

Roosmalen 

Directie: Koert de 

Groote 

Joke 

Pannekeet 

   

 

Notulen 

Opening voorzitter: Maurice Karel  

Aanwezig: Ab, Mette, Tonneke, Linda, Joke, Karen, Maurice, Joy,  

Afwezig met afbericht : Koert, Sara, Ronald, Frida 

Post   Ingekomen:  

          Uitgegaan:   
 

MR:  

 Conceptnotulen MR 06: 29-03-2021 (bijlage 01) ter instemming 

Sara gaf aan dat er weinig reacties waren op haar mail, ze zal de mail nogmaals versturen. 
Notulen goedgekeurd. 

    MR extra: 25-05-2021 (bijlage 02) ter instemming 
Notulen goedgekeurd. 

 
Mededelingen vanuit de Kennemerpoort:  

Schoolmededelingen  31.05.2021 

 

- De inspectie van het onderwijs zal op 22 juni (De Kennemerpoort is een van 7 scholen 
van Ronduit  die aan de beurt komen)  een online onderzoek doen met directie/IB van onze 

school. Het betreft een thema onderzoek: 

Kwaliteitsverbetering en leerlingenpopulatie. In dit themaonderzoek “Kwaliteitsverbetering en 
de Leerlingenpopulatie” brengt de inspectie samen met de school de motieven, doelen en 
(voorgenomen) evaluatie van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering in kaart en wil zij 
met jullie reflecteren op de vraag hoe deze samenhangen met doelgroepen binnen de school, 
zoals onderwijsachterstanden, leerlingen met hulp binnen de basisondersteuning en leerlingen 
met extra ondersteuning. 

Het kost in tijd ongeveer een dagdeel. Zodra er een rapportage verschijnt wordt die natuurlijk 

gedeeld met het team en met de MR.  

- De Schoolgids: Wordt voor de zomervakantie actueel gemaakt. De directie vraagt 

toestemming om de Gids uit te geven en op de site te zetten in juli aanstaande -  om de 
gids vervolgens formeel vast te stellen in de eerste MR vergadering na de zomer (of, 

misschien op 16 juni als dat doorgang kan vinden) 
 



 

 

 

- Schoolplan – het Schoolplan 21-22 moet aangepast i.v.m de NPO gelden en plannen 

daarvoor.  Deze financiële injectie was niet voorzien, per eind maart ‘21 bekend. De directie 
wil dit plan samen met NPO plan aanbieden op 16-06 zodat dit in een keer door kan. Dat 

moet wel na 11 juni omdat dan ook de Evaluatiedag/planningsdag is met het team.  
 

 
- Formatie: alle 21 groepen en taken eromheen zijn ‘gevuld’ voor het schooljaar 2021-2022  . 

Het laatste puzzelstukje is vorige week gelegd. De volgorde van presenteren: eerst wordt 

alles nog een keer doorgenomen in het MT. Vervolgens zullen alle teamleden geïnformeerd 
worden en daarna de MR. Nadat de MR op  de hoogte is zal er een nieuwsbrief uitgaan aan 

alle ouders.  (16 juni de presentatie aan de MR).  
 

 Extra MR: vervolg NPO-gelden. Woe 16 juni, via Teams. 

 

Punten vanuit de Kennemerpoort: 
 

 Voorstel vergaderrooster schooljaar 2021-2022 (bijlage 03) ter instemming 

Vergaderrooster wordt aangenomen, echter enkele leden geven aan de maandag niet ideaal 
te vinden. 

 
 

Agendavergadering GMR-

bestuur 2021-2022 

GMR- vergadering, vastgesteld 

door GMR-bestuur. 

MR Kennemerpoort 

Maandagen? 

 Woensdag 06-10-2021  04.10.2021  
 dinsdag 09-11-2021 (thema)  01.11.2021  
 donderdag 20-01-2022  17.01.2022  
 woensdag 02-03-2022  14.02.2022  
 dinsdag 19-04-2022  11.04.2022  
 maandag 20-06-2022  13.06.2022  
   

 

 
Overzicht aftreden en diensttijd  MR leden, Karen staat er nog niet bij, we moeten verkiezingen voor 

een ouder uitschrijven om Sara te vervangen. 

 

Rooster aan-aftreden MR leden  
MR leden en datum van aantreden: Statutair aftredend:  
Oudergeleding  

Joy Balder September 2012 sep ‘22  

Emma van der Sluijs September 2014 sep. ’22  

Karen Brouwer September? 2020 

Maurice Karel September 2014 sep. ‘22  

Frida Bijman September 2018 sep. ‘22  

Sara Madder September 2019 sep ’21 Sara Stopt (2 jaar) – vacature. 

Personeelsgeleding:  

Ronald Henneman September 2011 sep. ’21 Ronald stopt (10 jaar) – vacature 

Linda Bekker September 2014 sep. ’22  

Tonneke van Roosmalen September 2015 ’21 Pensioen Vacature 

Ab van Beek September 2015 sep. ’21 herkiesbaar  

Mette Greeuw September 2015 sep. ’21 herkiesbaar 
 



 

 

 

Vacatures voor personeel worden tijdens de evaluatievergadering ingevuld, voor de oudergeleding 

moeten verkiezingen worden uitgeschreven. 
 

GMR: 

 Agenda GMR (bijlage 04) ter informatie 
Punt 8: Inzet Slob-gelden, scholen informeren elkaar over de plannen. 

 Bestuursbrief Ronduit (bijlage 05 en 06) ter informatie  
 Mededelingen van het bevoegd gezag en het bestuur van de GMR (bijlage 7a-d) ter 

informatie 

 Conceptnotulen GMR 6 april 2021 (bijlage 08) ter informatie Karen was bij de 
bestuursvergadering, zij heeft zich verwonderd over de gang van zaken in deze vergadering. 

 Functiegebouw Teamleiders (Bijlage 09a-d) ter instemming personeelsgeleding 
GMR, We onderkennen dat ook hier de bonus niet meetelt voor vakantie uitkering en 

eindejaarsuitkering. Verder volgen we de collega’s die het aangaat. 

 Onderwijsinspectie (Bijlage 10) ter informatie 
 

 
 

Rondvraag:  

 Sara stelt voor om 1 november 2021 een themavergadering te plannen voor de MR over de 
MR. Wij gaan akkoord.  

 Extra MR: vervolg NPO-gelden. Woe 16 juni, via Teams. 

 

 
Sluiting: 20.00 uur 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Maandagen 

donderdag 1 oktober 2020 28.09.2020 Hofdijkstraat 

dinsdag 3 november 2020 (thema) 26.10.2020 Lindenlaan 

donderdag 21 januari 2021 18.01.2021 Hofdijkstraat 

woensdag 3 maart 2021 15.02.2021 Lindenlaan 

dinsdag 6 april 2021 29.03.2021 Hofdijkstraat 

maandag 7 juni 2021 31.05.2021 Lindenlaan 

 

 


