
 

 

 

Notulen  MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – TEAMS 
Maandag 15-02-2021 

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 

   

 

Notulen 

Opening voorzitter: Maurice Karel  

Welkom aan Judith Bootsman, ouder Hofdijkstraat met interesse in de MR. Ze kijkt een keertje mee. 

Aanwezig: Maurice, Karen, Frida, Joy, Mette, Ronald, Linda, Ab, Tonneke, Koert, Judith Bootsman 

toeschouwer. 

Afwezig met afbericht : Joke  

Post   Ingekomen: geen 
          Uitgegaan:  geen 

 
MR:  

 Conceptnotulen MR 04: 18-01-2021 (bijlage 01) ter instemming 

-Aanvulling Rondvraag: De OPR-raad zou graag de e-mailadressen van alle MR-en ontvangen. 

-Koert gaat na of alle actiepunten uit de notulen zijn opgepakt. 
-Is de verbetering van ventilatie van schoolgebouwen meegenomen in de 

meerjarenbegroting? Ronald neemt het mee naar de GMR 
-Vakantierooster staat op de agenda. 

 

Mededelingen vanuit de Kennemerpoort:  
 

 Kwaliteitsonderzoek maart 2021 uitgesteld / Mededeling via bestuurder Jan Zijp 

We meten het welbevinden en de veiligheidsbeleving van leerlingen zoals we dit jaarlijks doen 
via SCOL. Deze gegevens worden zoals gebruikelijk uitgewisseld in de monitor sociale 

veiligheid met de inspectie en in Vensters. Hiermee voldoen alle scholen aan de wettelijke 
verplichting. We  stellen  de  tevredenheidsmeting  onder  ouders  en  medewerkers (die zou 

plaatsvinden in maart 2021)  uit  tot  maart  2022. De komende periode gebruiken we om 

met elkaar te verkennen hoe we de  tevredenheid willen meten, en of het instrument KVPO 
nog het best bij ons past. Tijdens het bestuurs-gesprek  met inspectie lichten wij aan de 

inspectie toe waarom wij ervoor hebben gekozen de tevredenheidspeiling onder medewerkers 

en ouders op te schorten. Dit hoeft niet iedere school voor zich te doen.Alle scholen dienen 

zich wel te kunnen verantwoorden over de manier waarop zij de contacten 
met  ouders  en  medewerkers  onderhouden  en  zicht  hebben  en  houden  op  wat  er  nod

ig  is. Uitwisseling van voorbeelden hoe dit nu al gebeurt tijdens een DO is wenselijk. 
Sara geeft aan te willen meedenken over een nieuw instrument voor het kwaliteitsonderzoek. 

(Koert geeft door bij het bestuursbureau dat Sara wil meedenken) 

 Formatie 2021-2022 



 

 

 

De budgetten wat betreft 2021-2022 zijn nu bekend en de schoof (vooreerst MT en directie, 

inmiddels ook het team)  buigt zich over de mogelijkheden wat betreft  indeling van de 
groepen. In het tijdpad staat dat we daarmee gereed willen zijn op 18 maart en vervolgens 

wordt de MR ingelicht op 29.03.2021 Dit is informatie over het tijdpad 

 Het is wel helder dat we moeten gaan snijden in de  personele lasten, we tellen inmiddels 
twee jaren achtereen zo’n 14 kinderen minder dan de jaren ervoor  maar hebben nog 

basisformatie gebaseerd op de inkomsten van die jaren en geven ernaar uit. Voor nu zal 
worden ingezet op het verminderen van in te zetten uren onderwijsassistenten; ofwel – buiten 

de groepsleerkrachten.  Wordt vervolgd. Overigens zal voor vast aangestelde collega’s die 

weg moeten bij Kennemerpoort elders bij Ronduit een passende baan gezocht worden. Koert 
licht toe. 

 In 2013 is gestart met de aanvraag voor extra lokalen. Deze heeft nu eindelijk groen licht 

gekregen van de gemeente. De kleutergroepen hebben voldoende leerlingen, in de 
middenbouw verhuizen gezinnen naar de buitenwijken. We hopen natuurlijk in de toekomst 

de lokalen te benutten. 

 Acties om meer leerlingen te werven voor Ronduit is ook een van de speerpunten van de PR-

commissie van Ronduit.  

 Judith B. geeft aan dat zij in Medemblik veel scholen ziet waar de voorschool ook intern is. 

Koert geeft aan dat hier binnen de Kennemerpoort fysiek geen ruimte voor is. 

Punten vanuit de Kennemerpoort: 

 

 Schooljaar – rooster 2021-2022 (bijlage 02) ter informatie 
Het  vakantierooster nu ook compleet met alle lesvrije dagen voor schooljaar 2021-2022. De 

24e december is op lesvrij gezet. 
Tijdens de vorige vergadering werd aangegeven dat 24 december wellicht vrijgeroosterd kon 

worden, dit is gerealiseerd. De losse dagen die in het rooster staan worden ingeroosterd in 

periodes dat er extra administratie door leerkrachten gedaan wordt. 

In juni zijn nog verschillende lange weekenden ingeroosterd. 

 Onderzoek continurooster (bijlage 03) ter informatie 

Uitleg AVS verantwoordelijkheid wijzigen rooster (bijlage 04) ter informatie 
Leerkrachten geven voorkeur aan voor het handhaven van de huidige schooltijden. Omdat ze 
behoefte hebben aan de lunchpauze. Uiteindelijk profiteren kinderen en ouders ook van een 

uitgeruste leerkracht ook in de middaguren. 
De hybride vorm is eigenlijk geen goed alternatief voor ouders. Geeft te kort tijd om met je 

kind thuis te lunchen. 

De huidige oudergroep heeft misschien een andere visie op een continurooster dan de 
aspirant-ouders. Wanneer we ouders gaan polsen hoe zij over het continurooster denken 

moeten we duidelijk vooraf aangeven dat het in de nabije toekomst nog niet gerealiseerd zal 
worden. In de inleiding moet ook goed worden aangeven waarom wij denken dat het huidige 

rooster ook voor de kinderen beter is. (actie Koert) 
 

GMR: 

 Agenda GMR (bijlage 05) ter informatie Het punt over de salariëring van directie staat nog 

niet geagendeerd, het is nog in behandeling. 

 Terugblik ontvangen klachten (bijlage 06) ter informatie  
 Mededelingen van het bestuur van de GMR (bijlage 07a en 76b) ter informatie  

-Wij missen nog steeds aandacht voor een andere invulling van de nieuwjaarsreceptie. Ook 

vragen wij ons af of er nog antwoord komt van het bestuur ten aanzien van de mails over de 
kerstattentie van het bestuur.  

-Weet iemand wat de sterrencarrousel is? Van welk budget worden de externen gefinancierd? 

 Conceptnotulen GMR 1 januari 2021 (bijlage 08) ter informatie geen vragen 

 Voortgang Arbeidsmarkttoelage VSO. (Bijlage 09) ter informatie geen vragen 



 

 

 

 Marktaandeelanalyse (Bijlage 10) ter informatie  
 PR update (Bijlage 11) ter informatie Zorg dat de scholen zich duidelijker profileren via de 

website. Wij hopen dat de PR commissie daar aandacht voor heeft. 
 

 

Rondvraag:  

 Sara gaat Maurice informeren over de cursus die zij gevolgd heeft over de MR, de volgende 
vergadering komen zij met een presentatie hierover. 

 Frida: Is er een ruimte in school waar een kind terecht kan wanneer het overprikkeld is. 

Wanneer kinderen zich overprikkeld voelen is er vaak een individuele afspraak waar het kind 
terecht kan om even tot rust te komen. Tijdens lessen even een rondje om de school 

wandelen helpt ook vaak. Een rustige ruimte is in beide gebouwen niet beschikbaar in 

verband met ruimtegebrek. 
 

Sluiting: 21.00 uur. 
 

 

 

 

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 

 

 


