
 

 

 

Agenda  MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – TEAMS 
Maandag 18-01-2021 

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: Maurice, Koert, Ab, Mette, Joy, Karen, Frida, Ronald, Joke (notulist). 

Afwezig met afbericht : Tonneke, Linda en Sara 

Post   Ingekomen: infoMR magazine  

          Uitgegaan:   
 

MR:  
 

 Conceptnotulen MR 02: 26-10-2020 (bijlage 01) ter instemming  

 Conceptnotulen MR 03: 23-11-2020 (bijlage 02) ter instemming 

 
Mededelingen vanuit de Kennemerpoort:  

 

Vernomen via Ronduit in december vlak voor Kerstvakantie: 

De overheid stelt wegens belang van goede frisse lucht in scholen gelden beschikbar aan gemeenten 

om  een start te maken met aanpassingen van de gebouwen  hiervoor.  

Er zit wel een addertje (adder) onder het gras:  

Als het schoolbestuur investeert in een ventilatiesysteem zal de gemeente 30% in de kosten 

bijdragen. Dat maakt met een geschatte investering van  circa 140.000 Eu per schoollocatie evengoed 

een enorm bedrag voor het schoolbestuur.   

De praktijk is dan dat er slechte op een paar locaties iets gedaan zal kunnen worden. Koert heft 

Ronduit aangeboden de eerste proeflocaties te willen zijn met onze gebouwen…….. 

Punten vanuit de Kennemerpoort: 

 Notitie onderzoek continurooster (bijlage 03) ter informatie 
 

 
 



 

 

 

GMR: 

 Mededelingen: a. Van het bevoegd gezag. (bijlage 04a) ter informatie 
                       b. Van het bestuur van de GMR (bijlage 04b) ter informatie 

 Conceptnotulen GMR 1 oktober 2020 (bijlage 05) 

 Begroting (bijlage 06)  ter informatie 

 1 oktobertelling (bijlage 07)  ter informatie 

 Functiegebouw (bijlage 08) ter instemming 

 Managementrapportage incl. ziekteverzuim (bijlage 09) ter informatie 

 Monitor eindopbrengsten PO 2020 (bijlage 10) ter informatie 

 Formeel advies vakantieregeling (bijlage 11) ter instemming 

 

 
Rondvraag:  

 
 

Sluiting:  

 
 

 

 

Notulen: 

Maurice stelt vraag over leerachterstanden bij leerlingen. We proberen het te relativeren. Karen is het 

hier mee eens. Zij maakt zich wel zorgen over de kinderen die extra begeleiding nodig hebben.  
Koert merkt op: Hofdijk en Lindenlaan ca 15 a 11 kwetsbare kinderen. Vertelt over krantenstuk van de 

Fontijn. Meldt dat hij al in de kerstvakantie gepolst heeft onder collega’s of groep 8 naar school kan 
komen na de vakantie. Bestuur heeft dit niet goedgekeurd. Deze volgt richtlijnen van het RIVM. Maar 

de Kennemerpoort maakt zich wel degelijk zorgen over groep 3 en groep 8. Nu komen enkel de 
kwetsbare kinderen van groep 8 naar school. Koert legt uit hoe de aanmeldingen normaal gesproken 

verlopen. Voorlopig advies wordt leidraad en zo dadelijk de IEP. 

Karen vraagt naar de noodopvang en opvang van kwetsbare kinderen hoe wij dit vormgeven elke 
dag. Koert en Joke doen verslag.  

 
 

GMR-vergadering MR K’poort vergaderdata gekoppeld  aan 
GMR 

 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 

 



 

 

 

Wij doorlopen bijgevoegde document: 

 
Blz 6 van 112. 

Is de inspectie al geweest? 
Deze is afgeblazen. Komen nu maart /april.  

 
Blz 7 van 112 

Ingelaste MR geen vragen 

 
Blz 9 van 112 

Continurooster.  
Koert legt uit dat nav het continurooster tijdens de eerste lockdown er nu wensen zijn vanuit de 

ouders om te onderzoeken of er draagvlak is voor een permanent continurooster.  

Karen vraagt zich af wat het hybride model nog toevoegt, wat levert het op voor de ouders? 15.00 uit. 
Voordeel is: 

 15 min. korter pauze; 

 TSO kan blijven bestaan; 

 pauze voor leerkrachten blijft gegarandeerd.  

Frida stelt vraag over de rechten van ouders betreffende de duur van de pauze en overblijf gelden 
vragen.  

Koert gaat dit uitzoeken (actie). Frida zegt dat zij heeft onderzocht dat je niet een bijdrage mag 
vragen aan ouders met een middagpauze van 45 min. 

Frida voegt toe dat aankomende ouders wellicht ook ondervraagt moeten worden.  

Er ontstaat korte discussie over de vraag wat een continu rooster ouders brengt. Waarom is er zoveel 
interesse voor een continurooster. Kinderen vinden 30 te kort en 5 kwartier te lang.  

Wanneer kinderen gelegenheid hebben om naar huis te kunnen gaan mag je als school geld vragen 
voor de opvang tussen schools.  

Sara stelt vraag over de tijden in het hybride rooster.  

Koert licht toe hoe de bijdrage tot stand zijn gekomen. Gevolg: Vragenlijst aan leerkrachten is nu 
uitgezet. Daarna volgt de vragenlijst aan de ouders. Aanpassen wanneer kinderen nu naar huis 

komen!! 
Streefdatum is 1 mei voor uitsluitsel. Wens is om pauze 1 uur te maken en dan om 15.00 naar huis.  

Frida vraagt of 15.00 wel aansluit op de BSO. Koert gaat navraag doen (actie). 
 

Mededelingen: frisse lucht op school/betere ventilatie op scholen. Subsidie klinkt mooi maar vraagt 

nog steeds om 140.00 eigen bijdrage van een school.  
 

Notulen zijn goedgekeurd. 
 

 

Bijlage 4: 
Blz 18 van 112. 

Bij schoolspot kunnen ouders account aanmaken en met dit account kan je als ouders software 
downloaden met korting. Koert meldt dit in de nieuwsbrief. 

 

Blz 26  
Geld voor scholing wordt niet opgemaakt. Leerkrachten hebben 500 pp per jaar.  

Voor eigen ontwikkeling. Dit is de enig post waar geld overblijft.  
 

Blz 45 
Schoonmaak wordt Europees aanbesteed. Wij krijgen meer budget voor schoonmaak wegens Corona. 

Koert zoekt dit uit. 

 



 

 

 

Is Alkmaar nu een groei of Krimpgemeente. Verwachtingen is dat er krimp optreedt. Waarom kiezen 

ouders voor andere concepten? 
 

Wordt er in de meerjaren begrotingen onder investeringen rekening gehouden met ventilatie en 
grootonderhoud? 

 
Functiegebouw voor toestemming MR 

Functiehuis directeuren. Mening van de MR-leden drie grote scholen.  

 MR Zes Wielen stemt niet in 

 MR Nic Beets stemt wel in.  

Maurice……eigen mening is dat er voor directeuren met grote scholen een opschaling moet zijn.  
Koert licht een en ander toe. 

Leerkrachten kregen vorig haar 8% verhoging. 
Directeuren nwe CAO en functiehuis. 

Drie directeuren zitten in DC (=D13 nieuwe functiehuis). 

Koert legt uit wat standpunt van Ronduit is ( Alle directeuren van het PO in d12) 
Ronald laat ook standpunten van MR de Zes Wielen zien. 

Ab spreekt ook zorgen uit voor de toekomst. En Bestuur kan ook functieomschrijving aanpassen.  
Frida sluit zich aan bij Maurice. Concurrentie is belangrijk dus prijs je niet uit de markt. 

Toelage is eigenlijk een salaris verkapping.  
Je dient beloont te worden voor de omvang van het werk. GMR gaat as donderdag uitsluitsel geven, 

MR Kennemerpoort…….is bang voor de toekomst.  

 
Ronald: hebben wij nog vragen voor Jan Zijp?  

Waarom andere stichtingen wel D13 toekennen? 
Standpunt MR: wij kunnen hier niet mee instemmen. Nog te veel onduidelijkheden.  

 

Bijlage 9 ter informatie: 
 

Formeel advies vakantieregeling: 
 

Sara zegt eindsprint 10 weken na meivakantie tot zomer is best lang.  
Deze zijn vastgesteld door de overheid. Koert gaat kijken of hij een marge kan inplannen met een 

langweekend.  

Kerst 2021 valt in weekend op zaterdag 25 dec. 
Voorstel 24 vrijde dag??? Ronald neemt dit mee naar de GMR. 

 
Rondvraag: 

Karen wil weten wat de indruk is van de leerkrachten van de leerlingen hoe de leerlingen nu leren.  

Ab reageert, dat het echt goed gaat. Iedereen werkt nu in teams en volgens een zelfde aanpak.  
Sara: Fijn dat de Soc school agenda werd aangevuld. OPR kan via de homesite SWV gevonden 

worden. Kan er een oproep uit voor OPR leden.  
 

 

 
 


