
 

 

 

Conceptnotulen  MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – TEAMS 
Maandag 26-10-2020 

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 

   

 

Notulen  

Opening voorzitter: Maurice Karel  

Aanwezig: Maurice, Joy, Frida, Karen, Sara, Ronald, Ab, Linda, Mette, Tonneke, Joke 

Afwezig met afbericht : Koert 

Post   Ingekomen: per mail - aanmelden cursus MR ,Sara heeft zich opgegeven voor de cursus, deze 
valt echter samen met de komende MR vergadering. Daar zal zij dan niet aanwezig zijn. 

          Uitgegaan:  taakverdeling MR Kennemerpoort naar bestuur Ronduit 
 

MR:  

 

 Conceptnotulen MR 01: 29-09-2020 (bijlage) ter instemming 
- Ronald maakt geen deel uit van de PR commissie van Ronduit, hij doet het beheer van de 

ICT. 
- De promotiefilmpjes staan nog niet op de site, Ronald neemt dit op met Koert. (actie Ronald) 

N.a.v. de protocollen wanner een leerkracht uitvalt door Corona: 
Hoe handelt de school bij een positieve test van een leerling? 

-De GGD begeleidt de school in de communicatie hierover naar de ouders van de desbetreffende 

groep. Ouders worden zowel door de school als door de GGD op de hoogte gebracht. Ook geeft de 
GGD richtlijnen over Quarantaine maatregelen. 

Ouders zijn zelf verantwoordelijk om eventuele vriendjes uit andere groepen te informeren. 
Koert wordt gevraagd de communicatie omtrent een positief geteste leerling naar ouders van de 

groep toe te lichten in de nieuwsbrief. (actie Koert) 

N.a.v. vraagt Maurice hoe het staat met de leerachterstanden op de Kennemerpoort. 
- Dit is sterk afhankelijk van de zelfstandigheid van de leerlingen, Over het algemeen worden weinig 

achterstanden ervaren door leerkrachten. In de groepen 4 en 5 geven leerkrachten wel wat 
achterstand aan. Ab legt uit dat het laatste half jaar van groep 8 wel ruimte heeft in het programma 

om uit te lopen met de lesstof. 

- Frida geeft aan zorg te hebben over de voortgang in ontwikkeling van kinderen die thuis moeten 
blijven door Corona perikelen.  

Op dag 1 krijgt een kind een boekje met herhaling- en automatiseringsopdrachten. Daarmee kan een 
kind zelfstandig aan de slag. Op dag twee krijgen de kinderen het werk van de groep thuis 

aangeleverd. Dan kunnen ze weer verder met hun eigen werk, en het werk waar de groep mee bezig 
is. Ook hebben alle kinderen toegang tot Basispoort waar veel schoolwerk klaar staat. Waar mogelijk 

is ondersteuning of begeleiding van ouders wenselijk. 

Maurice stelt voor de achterstanden nogmaals te agenderen in de MR. 21 januari is wellicht te vroeg 
voor deze evaluatie omdat dan nog niet alle CITO-toetsen zijn verwerkt. Dus 3 maart zou een betere 

optie zijn voor dit punt. 



 

 

 

 

Mededelingen vanuit de Kennemerpoort:  
 De ouderavond in de week van de mediawijsheid -  ma 9 -11  zal niet in school kunnen 

plaatsvinden i.v.m. Corona.  We gaan alles in het werk stellen om de avond ‘op afstand’ toch 

door te laten gaan. Daarvoor wordt nog contact gezocht met de externe deskundige spreker. 
Wordt vervolgd. Ouders vanaf groep 5 worden op de hoogte gesteld zodra duidelijk is in 

welke vorm deze avond kan plaats vinden. 
 De VO avond van 6 oktober via TEAMS  (voor het eerst ooit) was succesvol: er waren 52 

‘aanwezigen’. Wat we op school hebben terug gehoord is dat het als prettig is ervaren.  

 Personeel: de laatste weken is er ook binnen ons onderwijsteam ongerustheid over corona – 

de verspreiding en eventuele gevolgen voor de volwassenen in school. Vandaar dat school 

dringend vraagt om kinderen bij wie in het gezin iemand in test afwachting is thuis te houden. 
(dit verzoek stond al in de nieuwsbrief). 

 Personeel 2: we zijn ondanks alle berichten in het land over veel klassen naar huis en zo nog 

(afkloppen) erg blij dat de school alle dagen met alle klassen nog draait.  

 Sint Maarten: we volgen advies van RIVM en zijn ’s avonds als lampionpunt dicht.  

 Inspectiebezoek  -  we hebben vernomen dat de onderwijsinspectie half januari bij het 
bestuur op bezoek komt, dan worden alle scholen ‘doorgenomen’- en het vervolg op het 

bestuursgesprek is een viertal schoolbezoeken in de week erop volgend. Aangezien de 
Kennemerpoort voor het laatst bezocht is in 2012(!) weten we welhaast zeker dat we aan de 

beurt komen.  Er wordt gevraagd om een presentatie te maken over de school, daar gaan we 

ons over buigen – dat kan van teamleden, leerlingen en wellicht ook uit ouders gedaan 
worden. Vraag aan de MR – leden: willen jullie nadenken en wellicht ideeën opperen die we 

zouden kunnen gebruiken voor de presentatie (en dat mag best heel wat anders zijn dan een 
PowerPoint). 

- Sara stelt voor vooraf met het team te bekijken waar de school voor staat. Hoe maken wij dat 

zichtbaar? Laat dat waar wij voor staan op verschillende wijze terugkomen in de presentatie. 
 

Punten vanuit de Kennemerpoort: 

 Jaarverslag Kennemerpoort 2019-2020 (bijlage) ter kennisname 
Karin: Welke singalen halen we uit dit verslag? Kunnen we deze komend jaar agenderen bij de 

MR? 

Frida moet worden toegevoegd aan de MR-leden. 
Sara: Er is uitleg bij de verschillende thema’s. Ook wordt geschiedenis van de schoolontwikkeling 

aangehaald. In een jaarverslag moet de ontwikkeling van dat jaar worden weergegeven. 
De leerlingenraad wordt wel beschreven, echter niet de punten die daar besproken zijn. 

Voor wie wordt het jaarverslag gemaakt? MR, Inspectie, bestuur en (aspirant)ouders. Eventueel 
kan Joke in overleg met Sara het jaarverslag herschrijven om het leesbaarder te maken voor de 

doelgroep? (Joke overlegt dit met Koert) 

 
GMR: 3 november is de thema-avond. Het thema is ouderparticipatie. De avond zal online gegeven 

worden. Vooralsnog hebben we daar geen concrete informatie over ontvangen. Zodra deze er is 
zullen wij de info ontvangen. Ronald zou graag ook MR-ouders bij de GMR aanwezig zien. Wie sluit er 

aan? 

 
Rondvraag: Geen 

 
 
Sluiting: 20:32 uur 
 

 

 

 

 


