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Notulen 

Opening voorzitter: Maurice Karel  

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

Afwezig met afbericht :  

Post   Ingekomen: Geen 

          Uitgegaan:  Geen 
 

MR:  

 Conceptnotulen MR 05: 15-02-2021 (bijlage 01) ter instemming 

Koert heeft de punten van de vorige vergadering opgepakt. 
Ventilatie verbetering is ingediend, staat nog op deze vergadering geagendeerd. 

 Door Sara (naar aanleiding van de cursus): instemmings- en adviesrechten van de 

MR 
Sara zal de verschillende onderwerpen uit de cursus in deze vergadering toelichten. Per 

vergadering een thema. 
 

De MR gaat over de zaken op schoolniveau. Wat betreft de bestuurlijke stukken (van de GMR) 

kan de MR kiezen welke wij relevant of belangrijk vinden. Zie ook bijgevoegde mindmap. 
Het biedt ons de mogelijkheid om keuzes te maken in hoe wij de MR vergaderingen in willen 

vullen. Sara wil inventariseren wat de interesse van de MR leden is. Zij zal de MR leden via de 
mail uitnodigen om hun ideeën hierover aan te geven. 

 

Mededelingen vanuit de Kennemerpoort:  

 Aan de Hofdijkstraat komt een vacature voor een Intern begeleider na de zomer. Koert vraagt 
welke ouders uit de MR bij het sollicitatiegesprek aanwezig willen zijn. Karen en Frida zijn 

bereid deel te nemen. 
 

 Corona: Er zijn toch af en toe besmettingen in school. Groepen moeten dan in quarantaine, 

het veroorzaakt onrust we gaan er zo goed mogelijk mee om.  Karen geeft aan dat het bij de 
groep van haar kind goed en vlot verlopen is. 

 

Punten vanuit de Kennemerpoort: 

 Groepsindeling 2021-2022 (geen bijlage, wordt besproken tijdens vergadering) 
 

 Koert licht de groepsindeling voor komend jaar toe. Deze indeling wordt morgen in een 

nieuwsbrief aan ouders bekend gemaakt. 



 

 

 

 

 Nationaal Programma Onderwijs (bijlage 02a, 02b) 

 Pas in juni wordt duidelijk hoeveel geld er beschikbaar is. Het blijkt heel moeilijk om goed 
personeel te vinden. Dus dat wordt nog een uitdaging om in te vullen. 

 Op de Kennemerpoort maken we een plan voor de inzet van de extra hulp voor 

onderwijsachterstanden (dat moet elke school maken). Pas na de zomer worden de gelden 

aan de scholen beschikbaar gesteld. 
 

 
GMR: 

 Agenda GMR (bijlage 03) ter informatie 

 Mededelingen van het bestuur van de GMR (bijlage 04a-e) ter informatie 

Stand van zaken ventilatie: Besturen of scholen moeten zelf 70% bijdragen. Hiervoor is geen 

geld beschikbaar. Nieuwbouwscholen krijgen wel een goed ventilatiesysteem, ook de Fontein 
die gaat renoveren, krijgt nu wel een nieuw ventilatiesysteem. Het zal nog lang duren voor de 

gebouwen van de Kennemerpoort aan de beurt zijn. 

 Conceptnotulen GMR 3 maart 2021 (bijlage 05) ter informatie  
Sara had aangegeven mee te willen denken over de enquête naar ouders, daar heeft ze 

inmiddels mail over gehad van de GMR. 

 Bestuursformatieplan ter instemming personeelsgeleding GMR MR stemt in. 

 Functiegebouw Adjunct-directeuren (Bijlage 7a-d) ter instemming  
personeelsgeleding GMR  De personeelsgeleding vindt dat de toeslag opgenomen moet 

worden in het salaris van een adjunct-directeur, daarom gaan we niet akkoord met dit 

voorstel. 

 Update bestuursplan (bijlage 08) ter informatie 

 Verdeling faciliteiten secretaris vanuit CAO PO  ter instemming  we stemmen in. 
 

 
 

Rondvraag:  

 Karen geeft aan dat zij beschikbaar is als bestuurslid voor de GMR. 

 Sara geeft aan dat de schoolbel te vroeg gaat. Joke geeft aan dat we om 8.30 uur en 13.15 

uur willen starten met de lessen. Dus kinderen moeten voor die tijd naar school komen. 

 Ronald: ontving mail van Violetta ? die vraagt hoe het staat in de ontwikkeling van het 
continu-rooster. 

 Karen gaat mee naar de komende GMR 6 april 

 Koert: We vieren vanaf 7 april 25 jaar de Kennemerpoort. Alle activiteiten zullen met de eigen 

groep beleefd worden (ivm Corona) 
 

 
Sluiting: 20.45 uur 

Notulist Tonneke 

 
 

 
 

 

 
 

 


