
 

 

 

Notulen  MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – Hofdijkstraat 

Maandag 26-09-2022 
Aanvang: 19.30 uur 
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-Biesboer 
Inge Keijsper Moniek van 

der Linden 

Directie: Maaike 

Swart - Troost 
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Aanwezig: Maurice, Lucila, Maarten, Ab, Maaike, Joke, Karen, Mirthe, Judith, Inge, Moniek 

Afwezig met afbericht : Mette 

Notulen: Inge 

 

Agenda  

Opening voorzitter: Maurice Karel  
Maurice blijft nog een jaar (zijn laatste) voorzitter, heel fijn! 

 

Agendapunten: 
1. Kennismaking Maaike Swart adjunct-directeur Lindenlaan 

Welkom 
2. Kennismaking Lucila Avila Jensen. Leerkracht Hofdijk 

Welkom 
3. Kennismaking nieuwe MR leden 

Welkom Judith en Mirthe 
4. Benoeming nieuwe secretaris. 

Moniek wordt onze nieuwe secretaris, zij zal niet notuleren.  
Het notuleren doen we per toerbeurt.  

5. Ingekomen stukken 
De agenda van de GMR was te laat om deze bijeenkomst mee te nemen.  
Via Maarten binnengekomen: er is onduidelijkheid bij ouders over de ouderbijdrage. Die is 
niet verplicht zoals gecommuniceerd.  
Joke: er is een mail te snel uitgestuurd, ook alleen naar de ouders van de Lindenlaan. De mail 
wordt aangepast en dan ook nog naar de ouders van de Hofdijkstraat gestuurd.   
Karen zou wel willen weten wat het percentage is van de ouders die niet bijdragen. Dat ligt 
volgens Joke rond de 10 a 15%.   
Het idee is om een QR-code mee te sturen om het betalen te vergemakkelijken. Vanaf 
volgend jaar.  

6. Goedkeuring notulen 13 juni 2022  
Geen opmerkingen, goedgekeurd.  
 
 



 

 

 

 
 
 

7. Instemming schoolgids (zie bijlage) 
Eenieder wordt gevraagd op- en aanmerkingen via de mail naar Joke te sturen.  
Instemming kan na aanpassing. Kan ook via de mail.  
Er zijn ook geluiden dat de gids saai en niet onderscheidend is. Kan dat anders? Moniek doet 
opleiding digitale geletterdheid, en wil meedenken.  
Joke: er zijn voorwaarden waar de gids verplicht aan moet voldoen. Dit jaar houdt hij zijn 
huidige vorm.  

8. Benoeming lid GMR-leerkrachtgeleding 
Karen meldt dat er onderzoek wordt gedaan bij de GMR om de wekwijze van de GMR bij 
ronduit te herstructureren. In plaats van de vele leden die bijeenkomen in een grote groep 
wordt er gedacht aan kleinere en meer gespecialiseerde groepen. Mensen met kennis of 
interesses mogen dan aansluiten. Zij hoeven niet per se in de MR te zitten, het kunnen 
ouders of leerkrachten zijn.  

9. Jaarverslag 21-22 in de maak  
Joke is er mee bezig.  

10. Nieuwe stijl gesprek cyclus medewerkers (zie bijlage) 
Joke: DDGC gesprekken gaan ook onder schooltijd plaatsvinden. Het betreft ambitie, 
voortgang, en reflectiegesprekken. Het gaat om 1 gesprek per jaar. De ervaringen met deze 
gesprekkencyclus zijn erg verdeeld aan tafel.  

11. Brainstormsessie met Sara Madder (wie zijn wij als MR en hoe kunnen we van meerwaarde 

zijn voor de school) go or no go 
De meerderheid is voor een sessie. Maurice gaat polsen of het zou kunnen tijdens een MR 
bijeenkomst.  

12. Wat zijn de gevolgen vd gestegen energieprijzen voor de Kennemerpoort? 
Er is op dit moment een vast contract tot december 2023. Ronduit betaald de rekeningen.  
Er zijn m.n. Op de Lindenlaan veel problemen met de verwarmingsinstallatie. Ab heeft 
interesse in het beleid omtrent verwarmen en ventilatie. Er worden veel onnodige kosten 
gemaakt, en het klimaat is nog steeds niet prettig.   

13. Wvttk 
Mirthe: Er zijn, met haar meerdere ouders die de informatieavond op school missen. Wat 
gaan de kinderen dit jaar doen? En hoe? We hebben dat in het verleden wel gedaan, maar is 
vervangen door de kennismakingsgesprekken en de informatiebrief. Misschien evalueren 
hoe dit bevalt... 
Judith: Hoe kunnen we zorgen voor herkenbaarheid van de MR leden? Ze moeten zichtbaar 
zijn voor ouders, hoe kunnen we dat gaan vormgeven? 
Karen: Een informatieavond waar de MR zich presenteert. Dat zou dan gekoppeld moeten 
worden aan een interessante informatieavond waar ouders op af komen. (In het verleden 
werden deze avonden niet heel druk bezocht) 

 
 

Sluiting: Maurice sluit de vergadering. 

 

 

 

 


