
 

 

 

Agenda  MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – Hofdijkstraat 
Maandag 04-10-2021 

Aanvang: 19.30 uur 
 

Oudergeleding: Maurice Karel 

(Voorzitter)  

Joy Balder Frida Bijman Karen 
Brouwer 

Maarten 
Catney 

 

Teamgeleding: Ab van Beek Linda Bekker 

(Secretaris) 

Mette 

Greeuw -
Biesboer 

Inge Keijsper Moniek van 
Linden 

Directie: Koert de 
Groote 

Joke 
Pannekeet 

   

 

Agenda  

Opening voorzitter: Maurice Karel  

Welkom Maarten, Moniek en Inge! 

Aanwezig:  

Afwezig met afbericht :  

Post   Ingekomen: InfoMR 
 

-Ouder van de Hofdijstraat mist de notulen op de website. Ronald wordt gevraagd om dat te regelen. 
Heeft ook een aantal vragen aan de voorzitter gestuurd. Wordt vervolgd. 

          Uitgegaan:   

 
MR:  

 Conceptnotulen MR 07: 31-05-2021 (bijlage 01) ter instemming 

 
Notulen ingelaste vergadering van mei 2021 zijn akkoord.  
Notulen 31 mei 2021: Emma staat er nog in, maar is geen lid meer. Verder 
akkoord. 
 

 Taken verdelen (voorzitter 1e - 2e , secretaris 1e – 2e ,  notulist,., penningmeester) 

 
Voorzitter-Maurice 
Penningmeester-Joy 
Secretaris-Linda (en 2e voorzitter) 
GMR-Karen (ouder geleding) 
 

 ANW lijst MR  Kennemerpoort   (bijlage 02) ter controle en op juistheid 
 

Frida-zoon Bram wordt Sam 
Maarten- telefoonnummer is 0654687417 
Moniek-woont in Egmond Binnen 
Emma-eruit en Karen erin 



 

 

 

Karen-@xss4all.nl en in het kader erbij op A-4 links onderaan. 
 
Punten vanuit de Kennemerpoort:  
 

 Stand van zaken bouw Lindenlaan , ter informatie 
 

Er is veel onduidelijkheid. Vergunning van gemeente was een tijdelijke 
bouwvergunning. 
Containers die daarvoor in de plaats zouden komen van de nieuwbouw, mogen 
maar 10 jaar blijven staan. Zonde van tijd en geld. 
Door de architect wordt nu een nieuwe tekening/aanvraag bij de gemeente 
ingediend  voor een permanente bouw.  
 

 Nationaal Plan Onderwijs – stand van zaken / aangepast plan i.v.m. uitgaven 

materieel – vooral meubilair (bijlage 03) ter informatie 

 
Wat is de reden van de uitgaven:  Koert heeft er vorig schooljaar informatie bij de 
MR over gegeven. De leerkrachten hebben er ook over nagedacht. Er is samen, ook 
met de MR, een besluit genomen. 
 

 Schoolgids 2021-2022 (er was akkoord om al mee te geven en op de site te 
plaatsen maar moet door MR vastgesteld) (bijlage 04) formeel vaststellen 

 

Staat de hulpklas er in? 
NPO gelden vermelden? 
Aansprakelijkheid school over waardevolle spullen leerlingen? 
Ouderavond georganiseerd door MR? 
 
Wat moet er wettelijk in? 
Volgende vergadering nogmaals vaststellen. 
 

 

GMR: 

 Agenda GMR: (bijlage 05) ter informatie 

 Mededelingen: a. Van het bevoegd gezag.  
 

WBTR: volgens deze wet is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk. 
Op school is iedere bestuurder zich hiervan bewust. Er wordt bij notaris meer info 
nagevraagd. 
Kennemerpoort is opleidingsschool geworden(langdurige stageplaats).. Dit kwam 
vrij onverwacht bij de directie binnen. We maken er het beste van. 
Kennemerpoort zonnepanelen? Voorlopig nog niet aan de beurt. 
 
                          b. Van het bestuur van de GMR. ( 06) ter informatie 

 Conceptnotulen van de GMR-vergadering van 7 juni 2021 (bijlage 07) ter informatie 

 Bestuursjaarplan 2021-2022. (bijlage 08) ter informatie 
 

 

 Prestatieanalyse (V)SO 2019 2020. (bijlage 09) ter informatie 

 Inspectierapportage.  (bijlage 10) ter informatie 
 



 

 

 

Samenvatting is duidelijk. 
 

 Functiegebouw, voorgenomen besluiten OOP functies PO (bijlage 11)  ter 
instemming PGMR 

 
IB-ers zijn het er niet mee eens. Bij ons is er veel onduidelijkheid. 
We onthouden ons van stemming. Wordt vervolgd, na informatie van collega’s. 
 

 Preadvies vakantieregeling. (bijlage 12) Advies 

 

Juni week kan weer geregeld worden, we hebben genoeg marge. Kinderen zijn 
vrij, leerkrachten wel op school. Wordt vervolgd. 
Verder stemmen we in. 
 

 Jaarverslag GMR. (bijlage 13) ter informatie 
 

 
 

 
Rondvraag:  

 
Joy: op Hofdijk is er veel snoep tijdens overblijf, meestal snoep van de traktatie- Koert 
stuurt een mededeling richting ouders. 
 
Karen: zoon klaagt dat hij alleen fruit mag meenemen- Dat is niet het beleid van de 
school. 
Bij mediaprotocol staat nog steeds MP3?? 
 
Koert: in schoolgids staat al iets over NPO gelden. 
 

 
Sluiting:  

 
 

 

 

Agendavergadering 

GMR bestuur 

GMR-vergadering 

 

Is vastgesteld door 

GMR bestuur 

MR K’poort vergaderdata 

gekoppeld  aan GMR 

 

  Maandagen    

 Woensdag  06-10-2021 04.10.2021 

 dinsdag      09-11-2021 

(thema) 

01.11.2021 

 donderdag  20-01-2022 17.01.2022 

 woensdag   02-03-2022 14.02.2022 



 

 

 

 dinsdag      19-04-2022 11.04.2022 

 maandag    20-06-2022 13.06.2022 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


