Notulen MR vergadering
O.B.S de Kennemerpoort – Locatie Hofdijkstraat
Maandag 17-06-2019
Aanvang: 19.30 uur
Oudergeleding:

Maurice Karel

Joy Balder

Frida Bijman

Arjen
Lemstra

Emma van der
Sluis

Ab van Beek

Linda Bekker

Mette
Greeuw
Biesboer

Tonneke van
Roosmalen

(Voorzitter)
Teamgeleding:

Ronald
Henneman
(Secretaris)

Directie:

Koert de
Groote

Claudia
(notulen)

Anja
Beekman

Agenda
Opening voorzitter: Linda Bekker
Aanwezig: Ronald, Linda, Frida, Mette, Emma, Arjen, Anja, Koert, Claudia
Afwezig met afbericht : Maurice, Tonneke, Ab, Joy
Post Ingekomen: InfoMR
Uitgegaan: geen
MR:
-

Conceptnotulen MR 04:04-04-2019 (bijlage 1) ter instemming. vastgesteld

Punten vanuit de Kennemerpoort:
-

-

Concept meerjarenplan (bijlage volgt), ter informatie.
Samenvatting KVPO (bijlage 2), ter informatie. Ouders hebben soms geen idee waar we

op school aan werken. Dit zouden we meer zichtbaar moeten maken. Is het een idee om
op de website te zetten wat actueel is, zodat ouders zelf kunnen kiezen om deze
informatie op te zoeken? Eventueel kan deze informatie als een vaste rubriek in de
nieuwsbrief komen, alvorens het als bouwsteen op de website komt. Terugkoppeling naar
ouders van belangrijke punten uitkomst KVPO is wenselijk.
Schoolgids (bijlage 3), ter instemming. De MR stemt in met de inhoud schoolgids.

GMR:
- Agenda GMR 18-06-2019 (bijlage 4),
- Conceptnotulen GMR (bijlage 5) ter instemming. De MR stemt in met de conceptnotulen.

-

-

Mededelingen: Van het bevoegd gezag en bestuur GMR (bijlage 6a en 6b1, 6b2) ter
informatie.
Jaarrekening, Jaarverslag RvT en accountantsverslag (bijlage 7a -7d) ter informatie. Ronald

gaat bij de komende vergadering aangeven dat wij ons zorgen maken over de grote
tekorten, het derde jaar opvolgend. Anja vraagt zich af waarom punt 15 van de notulen
(leerresultaten midden) weer op de agenda van de GMR staat (14 april 2020). Deze
zouden verdwijnen.
Functiedifferentiatie (bijlage 8) ter instemming personeel. De personeelsgeleding stemt
in met de functiedifferentiatie zoals omschreven in bijlage 8.
Actuele klachtenprocedure (bijlage 9) ter instemming. De MR stemt in met de actuele
klachtenprocedure.

-

Voortgang basispool (bijlage 10a en 10b) ter informatie.
Governance passend onderwijs West-Friesland (bijlage 11a, 11b, 11c) ter informatie
Treasurystatuut (bijlage 12a en 12b) ter instemming De MR stemt in met het

-

CAO overlegmodel, uitvoering en toezicht (wordt mondeling toegelicht op GMR). ter
informatie.
Herinrichtingsgelden Spinaker SO (geen bijlage beschikbaar)
Vergaderdata volgend schooljaar en jaarplan (bijlage 13a en 13b) ter informatie.

-

Treasurystatuut.

Rondvraag:
Arjen: Krijgt de IEP-eindtoets een meer doorslaggevende rol?
- Het afnamemoment van de eindtoets wordt meer naar voren gehaald, maar het advies van de
school blijft doorslaggevend.
Anja: Op de Lindenlaan worden de raamuitzetters deze week gemonteerd.
Koert: Alle lokalen krijgen in de zomervakantie een nieuwe vloer, idem de toiletten en er komt nieuw
meubilair.

Sluiting:

Laatste MR van het jaar. Voor wie zin heeft; een lekker drankje
en hapje!
De MR bedankt Arjen voor zijn inzet en bijdragen de afgelopen jaren!

MR Vergaderrooster

Locatie

GMR 20182019

Kennemerpoort

MR

2018- 2019
19.30 uur

Aanvang vergaderingen

Datums GMR Zes
Wielen locatie
Saturnusstraat aanvang 20.00 uur
Lindenlaan

MA 17-09-2018

Ma.
2018

24-09-

Hofdijk
Algemene Ouderavond
Kennemerpoort
Ma. 29-10-2018

aanvang
19.30 uur

MA. 12 -11-2018

Hofdijk

Di.
20-112018

MA. 14-01-2019

Lindenlaan

Wo.
2019

MA. 04-03-2019

Hofdijkstraat

Geen reguliere
GMR

Do . 04-04-2019 (wijkt af!)

Lindenlaan

Ma . 17-06-2019

Hofdijk

23-01-

12 feb, agendaloos
thema
GMR /
schoolbestuur
Do.
11-042019
Di
18-062019

