
 

 

 

Notulen MR vergadering O.B.S de Kennemerpoort  

Maandag 12 november 2018 
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Opening voorzitter: Maurice Karel  

Aanwezig: Maurice, Joy, Frida, Emma, Ab, Mette, Tonneke, Koert, Anja 

Afwezig met afbericht : Ronald, Linda,  

Post   Ingekomen: geen 

          Uitgegaan:  geen 
 

MR:  

- Naar aanleiding van de notulen MR 17-09-2018, 
- Ventilatie klaslokalen Lindenlaan: Het plan van Ronduit is nu om alle lokalen aan de 

Lindenlaan te voorzien van betere ventilatie, in plaats van een proef in het lokaal van groep 7.  

- Nieuwbouw lokalen Lindenlaan op het terrein van de SKOA, er is nu toestemming van de 
gemeente voor de bouw van vier lokalen. SKOA heeft hier nog niet op gereageerd. 

- Arjen heeft nog niemand benaderd voor het nalezen van de schoolgids om de taal te 
vereenvoudigen en- of verkorten. 

- We blijven om en om op beide locaties vergaderen met de MR, om de binding met beide 

locaties te onderhouden. 

Punten vanuit de Kennemerpoort: 

- Jaarverslag, ter kennisname, Koert vindt zelf dat er nog te veel oud nieuws in staat, zou het 

graag aangepast zien. Het is ieder jaar een verplicht aan te leveren document. 

- Bij ziekte van leerkrachten wordt vervanging steeds moeilijker te realiseren. Koert is bezig met 
een noodplan voor de Kennemerpoort met een soort piketdienst voor leerkrachten zodat 

klassen opgevangen kunnen worden mochten er leerkrachten ziek worden.  

 
Schoolmededelingen: 

- Koert licht personeelswisselingen toe. 
- Als onderwijsassistenten zijn nu twee vervangers aangetrokken, beiden hebben ambitie om 

eventueel als leerkracht aan de slag te gaan in de toekomst. 

- Vervanging van groep 7 van de Hofdijkstraat is nu door een interne switch van leerkrachten 
beter opgelost. 

 
 GMR: 

- Conceptnotulen GMR 01: 24-09-2018 (Bijlage 3), geen opmerkingen. 

- Agenda GMR 02: 20-11-2018 (Bijlage 4) 
- Mededelingen en rapportage ERD, ter informatie (Bijlage 5a en 5b)  

- Leerresultaten (eindtoetsing), ter informatie (Bijlage 6)   
Anja licht toe hoe we als school handelen naar aanleiding van de leerresultaten. Na afname 
van de toetsen heeft de intern begeleider een gesprek met de leerkracht over de opbrengsten 



 

 

 

en de actie die genomen moet worden. Daarna worden in een teambijeenkomst de resultaten 
besproken. Hiervan wordt verslag gedaan naar het bestuur. Deze rapporteert aan de 
inspectie. 

- 1 oktobertelling, ter informatie (Bijlage 7)     
- Vakantierooster 2019-2020, pré advies (Bijlage 8) 

- Werken na bereiken AOW-leeftijd, ter informatie (Bijlage 9) 
- Cyclus RIE, ter informatie (Bijlage 10a en 10b)    

- Aanvullende reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, ter informatie (Bijlage 11) 

- Procedure inhuur derden, ter informatie (Bijlage 12)   
Rondvraag:  

- Emma: Wordt het begroeten met een hand geven nog geëvalueerd? Koert zal het ook in de 
leerlingenraad bespreken. 

- Op 20 november is er geen ouder beschikbaar voor de GMR. 

Sluiting: 20:40 uur sluiting. 
 

 


