
 

 

 

Notulen  MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – TEAMS 
Maandag 23-11-2020 

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 

   

 

Agenda  

Opening voorzitter: Maurice Karel  

Aanwezig: Gast Suzanne de Groot ( sociaal veiligheid coördinator Kennemerpoort) 

Afwezig met afbericht : Joy, Frida, Sara 

Post   Ingekomen: per mail – Op en aanmerkingen Sara Madder t.a.v. het respectprotocol. 

    
MR:  

 Respectprotocol OBS de Kennemerpoort 

Dit protocol is aangepast door de werkgroep sociale veiligheid om het passend te maken voor de 

Kennemerpoort. Het is onderdeel van het sociale veiligheid plan waarin beschreven staat hoe we 
prettig met elkaar omgaan binnen de school. 

Door de MR worden enkele tekstuele opmerkingen geplaatst. Ook enkele inhoudelijke toevoegingen 
worden besproken. 

Suzanne maakt samen met Koert de aanpassingen in het protocol. Joke zal kijken of de lay-out kan 

worden verbeterd. Daarna wordt het protocol nogmaals naar de MR gemaild voor akkoord. Graag 
reageren via de mail. 

 Leerplicht verzuim protocol: 

Tijdens een bezoek van de leerplichtambtenaar werd opgemerkt dat de Kennemerpoort dit protocol 
nog moest toevoegen. Het is gepresenteerd door de Gemeente, wij kunnen hier geen veranderingen 

in aanbrengen. Het is wetgeving die de school dient uit te voeren. De MR gaat akkoord.  

 Beleid ontheffing Topsport OBS de Kennemerpoort: 
Het oude beleidsdocument t.a.v. Topsporters is afgekeurd door de leerplicht ambtenaar. Koert paste 

het aan aan de nieuwe regelgeving. De MR gaat akkoord. 

 Inspectiebezoek: 

Op 12 januari komt de inspectie bij het bestuur Ronduit om de resultaten te bekijken. 
Op 13 of 14 januari kan de Kennemerpoort eventueel een schoolbezoek van de inspectie verwachten. 

De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. 
Sluiting:  

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 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 

GMR-vergadering MR K’poort vergaderdata gekoppeld  aan 
GMR 


