
 

 

 

Agenda  MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – Locatie Hofdijkstraat 
Maandag 04-11-2019 

Aanvang: 19.30 uur 
 

Oudergeleding: Maurice Karel 

(Voorzitter)  

Joy Balder Frida Bijman Sara Madder 

 

Emma van der 

Sluis 

Teamgeleding: Ronald 

Henneman 

(Secretaris) 

Ab van Beek Claudia Helt 

Vervangt 
Linda Bekker 

Mette 

Greeuw -

Biesboer 

Tonneke van 

Roosmalen 

Directie: Koert de 

Groote 

Anja 

Beekman 

   

 
 

Agenda  

Opening voorzitter: Maurice Karel  

Aanwezig: Maurice, Mette, Emma, Ronald, Ab, Claudia, Tonneke, Koert, Anja 

Afwezig met afbericht : Sara Madder is ziek, Frieda Bijman is ziek, Joy Balder heeft afbericht 

Post   Ingekomen: Brief van de gemeente: Er is geen lood aangetroffen op het schoolplein. 

          Uitgegaan:  geen 

 

MR:  

 Vaststellen taakverdeling MR: Blijft ongewijzigd. 
 

 Conceptnotulen MR 01:23-09-2019 (bijlage 01) ter instemming,  

Benoemingsprocedure: Dit punt wordt ingebracht bij de GMR. (Claudia stuurt het naar de 
GMR) 

Onderwijsinhoudelijke informatie op de website zetten is nog niet gerealiseerd, er wordt nog 

aan gewerkt. 

Punten vanuit de Kennemerpoort: 

 

 Concept jaarverslag 18/19 (bijlage 02) ter informatie en instemming 

Informatie over voorgaande jaren is nodig om de ontwikkeling in de school te kunnen 
begrijpen. We waarderen dat het ziekteverzuim zo laag is op de Kennemerpoort. 

 25  jaar De Kennemerpoort ter informatie 

Het geld van de sponsorloop komt nog binnen, tussenstand is rond de 3000 euro. Het goede 
doel zal aan de vervanging van Kerst- en Sportdagmaterialen uit de kelder van de Lindenlaan 

besteed worden. De OR van de Lindenlaan heeft ouders om een extra vrijwillige bijdrage 
gevraagd, daar is ook 1095 euro gedoneerd. 

 Hitteplan, n.a.v. reactie GGD ter bespreking 

In november wordt in groep 7 van de Lindenlaan een meting gedaan door de GGD om te 

controleren hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is. De GGD zal uitleg aan de kinderen 
komen geven. 

Sara Madder heeft contact gehad met iemand in Amsterdam die subsidie heeft gekregen om 
de temperatuur in de klassen beter te kunnen reguleren. 

Koert maakt een voorstel voor een tropenrooster om eventueel in te zetten als er code rood 

of oranje wordt gegeven in verband met de zomerwarmte. Dit komt volgende MR ter 
vergadering. 



 

 

 

Folie op de ramen is ook een optie, Ronald informeert naar de kosten daarvoor. 

 OPR (vast punt) Nog geen informatie. 

 Mededeling tav de nieuwbouw Lindenlaan: Een nieuwe optie is om achter de gymzaal vier 
lokalen aan te bouwen. Zolang we nog niet alle drie lokalen nodig hebben kan de SKOA 

ruimte inhuren. Binnenkort wordt dit plan ingediend bij de wethouder. Als het nu weer wordt 

afgewezen moeten we accepteren dat er geen nieuwbouw komt. 

 Ouderavonden over Executieve functies:  
Op do 7 november zijn de groepen ½ en de kinderopvangorganisaties uitgenodigd. 

Op ma 25 november is de avond voor de groepen 3 t/m 8. 
Deze avonden worden door een externe begeleid. 

De opgave voor deelname loopt nog geen storm.  

 
Anja spreekt haar zorg uit over de ouderparticipatie. Dit is overigens ook het thema van de 

GMR van 12 november. 
 

 GMR: 

 Conceptnotulen GMR (bijlage03) ter instemming. 

We wachten nog op de uitnodiging voor de thema-avond. Ronald informeert ernaar. 
 

 
Rondvraag:  

 Woensdag 6 november staakt de Kennemerpoort. Koert heeft in een mail aan de ouders 
uitgelegd wat de consequenties zijn van het akkoord van de afgelopen week. Dit akkoord lost de 

lerarentekorten in de toekomst niet op.   

 
Sluiting: 20.40 uur 

 

  



 

 

 

GMR en MR vergaderschema    2019-2020 

 

MR-vergadering 

Kennemerpoort 
 locatie GMR-vergadering 

 

Aanvang: 19.30 uur 

 Locatie:  

Zeswielen Saturnusstraat Oudorp 

 maandag 23-09-‘19 LIN donderdag 10-10-‘19 

 maandag 04-11-‘19 HOF dinsdag 12-11-‘19 (thema) 

 maandag 20-01-‘20 LIN donderdag 23-01-‘20 

 maandag 02-03-‘20 HOF woensdag 4-03-‘20 

 maandag 06-04-‘20 LIN dinsdag 14-04 ‘20 

 maandag 08-06-‘20 HOF maandag 15-06-‘20 

 
 

 


