
 

 

 

Notulen  MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – Hofdijkstraat 
Maandag 14-02-2022 

Aanvang: 19.30 uur 
 

Oudergeleding: Maurice Karel 

(Voorzitter)  

Joy Balder Frida Bijman Karen 
Brouwer 

Maarten 
Catney 

 

Teamgeleding: Ab van Beek Linda Bekker 

(Secretaris) 

Mette 

Greeuw -
Biesboer 

Inge Keijsper Moniek van 
der Linden 

Directie: Koert de 
Groote 

Joke 
Pannekeet 

   

 

Agenda  

Opening voorzitter: Maurice Karel  

Aanwezig: Maurice, Maarten, Frida, Judith (gast, belangstellend), Ab, Mette, Moniek, Inge, Mette, 

Joke, Linda 

Afwezig met afbericht : Koert 

Afwezig zonder afbericht: Joy 

Notulen: Linda 

Post   Ingekomen: Mail van ouder(s) via Maurice. Enkele punten: 

Ziekmeldingen: Is het ook mogelijk om een avond van te voren al ziek te melden? In de 
ochtend is het telefonisch soms lastig. Joke licht toe: via directiemail. Nogmaals even 

duidelijk hoe ouders moeten handelingen in bijvoorbeeld de nieuwsbrief is handig. 

Overblijf: via intekenen. Lijkt achterhaald, kan dit online, via een app? 
Communicatie met ouders vanuit school over het kind. Pas in februari eerste gesprek- erg 

laat. Nog eens bespreken in het team. 
Smoelenboek – (nieuwe) ouders weten niet wie leerkrachten/directie zijn.  

 
Datum af te spreken met Sara Madder. Maurice maakt datumprikker. 

 

          Uitgegaan:   
 

MR:  
 Conceptnotulen MR 01: 17-01-2022 (bijlage 01) ter instemming 

Pagina 3 Koert ligt toe. Linda past aan 

 

Punten vanuit de Kennemerpoort:  
 

 Prognose formatie (bijlage 02) ter informatie 

We dalen in leerlingaantal- dat heeft invloed op de financiën. Ook het geld vanuit 
samenwerkingsverband wordt verminderd. Dit alles heeft invloed op de formatie 

volgend jaar. Aan het team is gevraagd mee te denken.  



 

 

 

Er is wat natuurlijk verloop; maar ook het aantal uren voor onderwijsassistenten 

zal afnemen.  
Komt nog eens terug op de vergadering, zodra het team heeft meegedacht. Dan 

wordt akkoord gevraagd van MR. 
Frida vraagt of er wel eens is nagedacht om de scholen te husselen. Bijvoorbeeld 

onderbouw in het ene gebouw en bovenbouw in het andere gebouw: Dit lijkt niet 
ideaal voor ouders en kinderen met name door de afstand tussen de scholen en de 

drukke Kennemerstraatweg.  

 
 

GMR: 
Allereerst gesproken over het verhaal RvT-Jan Zijp 

Directies hebben gesprek gehad met RvT. Joke licht toe. Het lijkt een welles-nietes 

verhaal. Maurice geeft aan dat alles wat in de notulen staat de werkelijkheid is, gezien 
het geaccordeerd is. Echter zijn er niet veel notulen gemaakt.  

Samenvattend: Het zijn juridische spelletjes die worden gespeeld en dit is niet goed 
voor de naam Ronduit.  

Het geld wat opgeëist wordt is eigenlijk bedoeld voor de leerling! 
Er staan twee dingen centraal: het belang van de leerling en het belang van de 
organisatie.  
 
Frida vraagt zich af hoe het zit met de verschillen en verhoudingen tussen MR en 
GMR- hoe kan het dan er dingen vertrouwelijk zijn en alleen voor GMR? Dat blijkt 
wettelijk zo te zijn vastgesteld.  

 

 Agenda (bijlage 03) 

 
 

 Mededelingen: a. Van het bevoegd gezag.  

   b. Van het bestuur van de GMR. (bijlage 04) ter informatie 

 Vaststellen van de notulen van de GMR-vergadering van 6 oktober 2021. (bijlage 
05) ter instemming Akkoord 

 Klachtenoverzicht / jaarverslag 2021 (bijlage 06) ter informatie 

 Voortgang strategisch beleid (bijlage 07) ter informatie 

 Intentieverklaring onderzoek ICT Shared Service Center (bijlage 08) ter advies 

 Martkaandeelanalyse 1 oktober 2021 (bijlage 09a en b) ter informatie 

 Vraag vanuit GMR: welke thema’s zouden ter sprake kunnen komen? Zijn er 

vragen voor de RvT? (zie punt 9 agenda GMR) 
Hoe kunnen we de samenwerking tussen RvT en werkvloer versterken? 

Waar kunnen we de RvT voor benaderen? Wat is jullie takenpakket?  
 

Rondvraag:  
 

Judith: Is er binnen de Kennemerpoort ruimte voor een IKC- Joke licht toe- dit is 
onderdeel van de bouw op de Lindenlaan en de samenwerking met de Egelantier. 

 

Sluiting:  
 

 
 

 



 

 

 

Agendavergadering 

GMR bestuur 

GMR-vergadering 

 

Is vastgesteld door 

GMR bestuur 

MR K’poort vergaderdata 

gekoppeld  aan GMR 

 

  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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


