
 

 

 

Notulen  MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – Locatie Hofdijkstraat 
Maandag 4 maart 2019 

 

Notulen: 

Opening vervangend voorzitter: Koert 

Aanwezig: Frida, Emma, Ab, Tonneke, Ronald, Koert, Anja, Joy 

Afwezig met afbericht : Maurice , Linda, Mette 

Post   Ingekomen: Mail over MR cursus over het beleidsplan  

          Uitgegaan:   
 

MR:  

- Conceptnotulen MR 03:14-01-2019 

- Koert heeft het begroeten van de leerkracht besproken met leerlingenraad, kinderen ervaren 

handen geven als prettig en kunnen even een korte mededeling doen aan de leerkracht. 

- Ouderavond executieve functies wordt komend schooljaar gepland ipv dit schooljaar. Dan zijn  

leerkrachten ook in de gelegenheid om aan te sluiten zodat zij ook hun ervaringen met ouders 

kunnen delen. 

- Staken: op vrijdag 15 maart wordt gestaakt door de Kennemerpoort. 

De conceptnotulen zijn goedgekeurd. 

 

Formatie voorstellen voor 2019/2020 
Het streven is altijd om meerdere modellen aan het team aan te bieden zodat zij daaruit een 

weloverwogen keuze kunnen maken. Per locatie bespreekt het team met elkaar welk voorstel de 
voorkeur heeft. 

Er wordt rekening gehouden met een gelijkmatige groepsgrootte maar ook de werkdruk voor 

leerkrachten in de groepen. Soms is de keuze dan het werken met een combinatiegroep terwijl de 
andere keer de voorkeur wordt gegeven aan ongelijke groepsaantallen. 

 
Meerjarenschoolplan: 

Het schoolplan loopt tot 2018. Vanaf 2019 moet er een nieuw  vierjarenplan geschreven worden. 

Het bestuur biedt een raamwerk waar alle scholen binnen het bestuur hun plannen in kunnen zetten. 
De Kennemerpoort gaat voort op de ingeslagen weg op didactisch en pedagogisch gebied. De visie 

die ontwikkeld is moet ook in het plan terugkomen. Het concept komt eraan, dan wordt het in de MR, 
in het team besproken. In juni tijdens de evaluatievergadering moet het plan door het team worden 

goedgekeurd. 
Zijn er vanuit ouders nog punten die zij van belang vinden om hierin te zetten? 

De thema’s zijn: 

Kinderen en jongeren van nu 
Experts in het onderwijs 

Maatschappelijk relevant 
 

 Arjen: Moet er meer  Engels gegeven worden op de Kennemerpoort, moeten we eerder 

beginnen met Engels? Moeten we onderzoeken of kinderen voldoende aanbod van het Engels 

krijgen op de Kennemerpoort? 



 

 

 

Hieruit ontstaat het idee oud-leerlingen uit te nodigen om hun ervaringen te delen in groep 8 

en dat Koert en Anja hen vragen naar de gebieden waar ze moeite mee hebben in het 

voortgezet onderwijs. 

Er is twee jaar terug een nieuwe methode Engels aangeschaft om beter aan te sluiten bij 

verschillend niveau van de kinderen. We denken dat de kennis van de Engelse taal daar al wel 

door verbeterd is. 

 Rekenen wordt steeds taliger, dit wordt als jammer ervaren. De nieuwe methode Wereld in 
getallen laat al meer oefenen met rijtjes leren (automatiseren) er is verschil met de CITO, die 

is meer talig dan de methode. 

Ronduit gebruikt nu de IEP als eindtoets, IEP wordt nu ontwikkeld voor alle groepen om dan 
als volgsysteem gebruikt te kunnen worden. De IB-groep van Ronduit onderzoekt of deze 

toetsing wellicht een beter beeld van kinderen laat zien, en of het wenselijk is de IEP als 

volgsysteem in te voeren. 

Het raamwerk voor de hoofdpunten voor het schoolbeleid wordt in april aangeboden aan de 

MR. Het is kort dag om het plan al in zijn geheel aan te kunnen bieden. 

 

Rondvraag: Wie gaat er mee naar de GMR 11 april? Frida gaat mee. 

 

MR Vergaderrooster  

Kennemerpoort 

2018- 2019     

Aanvang vergaderingen 19.30 uur 

Locatie 

MR  

GMR 2018-2019 

 
  Datums  GMR Zes Wielen 

locatie Saturnusstraat  - 
aanvang 20.00 uur 

MA 17-09-2018 Lindenlaan Ma. 24-09-2018 

Algemene Ouderavond  

Kennemerpoort 

Ma. 29-10-2018 aanvang 19.30 uur 

Hofdijk  

MA. 12 -11-2018 Hofdijk Di. 20-11-2018 

MA. 14-01-2019   Lindenlaan Wo. 23-01-2019 

MA. 04-03-2019 Hofdijkstraat Geen reguliere GMR 

12 feb, agendaloos thema 
GMR / schoolbestuur 

Do. 04-04-2019 (wijkt af!) Lindenlaan Do. 11-04-2019 

Di. 11-06-2019  i.v.m. Pinkster  Hofdijk Di  18-06-2019 



 

 

 

 


