
 

 

 

Agenda  MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – Hofdijkstraat 
Maandag 28-09-2020 

Aanvang: 19.30 uur 
 

Oudergeleding: Maurice Karel 

(Voorzitter)  

Joy Balder Frida Bijman Karen 

Brouwer 

Sara Madder 

 

Teamgeleding: Ronald 

Henneman 

 

Ab van Beek Linda Bekker 

(Secretaris) 
Mette 

Greeuw -

Biesboer 

Tonneke van 

Roosmalen 

Directie: Koert de 

Groote 

Joke 

Pannekeet 

   

Notulen: 

Opening voorzitter: Maurice Karel  

 Voorstellen Karen allen 
Aanwezig: Maurice, Joy, Sara, Karen, Ronald, Ab, Linda, Mette, Tonneke, Koert, Joke 

Afwezig met afbericht : Frida 
De hoeveelheid stukken van de GMR lijkt steeds groter. We besluiten alleen de stukken waarvoor 

advies of instemming gevraagd wordt te bespreken, voor de hobbyist worden de stukken die ter 

informatie zijn wel toegevoegd. 

Post   Ingekomen: MR academie (e-learning) Frida gaf aan wel interesse te hebben in de E-learning, 

eventueel is er mogelijkheid aan te sluiten bij de Bello. We vragen in de GMR hoe de stand van zaken 

is. 
        MR gids: InfoMR  

          Uitgegaan:  Brief schone lucht aan schoolbestuur, 30 juni 2020 (bijlage 00) Er is niet voldoende 
budget om een goed luchtverversingsysteem te plaatsen. Op alle scholen van Ronduit werden 

afgelopen weken metingen gedaan, daarover zal per 1 oktober rapportage naar het ministerie gedaan 
worden.  

 

MR:  

 Conceptnotulen MR 04: 08-06-2020 (bijlage 01) ter instemming  
-Vraag tav van de website: Sara geeft aan dat er wel heel veel informatie op staat (wellicht kan het 

beknopter?). Ronald zit in de  PR-commissie van Ronduit, er wordt gewerkt aan vernieuwing van de 
website. 

-Werkgroep continurooster: Het eerste overleg is geweest. Voorwaarde is dat de leerkrachten een half 

uur pauze hebben waarbij ze niet verantwoordelijk zijn voor leerlingenopvang. In de leerlingenraad is 
ook discussie over geweest, de ervaringen waren wisselend. Eventueel zou een verkorte pauze een 

oplossing kunnen zijn. Wordt vervolgd. 

 MR taakverdeling 2020/2021, zoals afgelopen jaar? De leerkrachten blijven in de MR, Linda 
secretaris, Tonneke  notulist, Ronald afgevaardigde GMR, Leden: Mette, Ab. Maurice voorzitter, 

Joy penningmeester, Sara, Karen, Frida als lid namens de ouders. Linda stuurt de taakverdeling 
door naar het bestuur. 

 Ronald geeft aan de oudergeleding van de KP te missen in de GMR. Wie wil er mee naar de GMR? 

 MR jaarverslag (bijlage 02) Goedgekeurd, Ronald plaatst het op de website. 

Punten vanuit de Kennemerpoort: 

 Enquête afstandsonderwijs (bijlage 03)  

- De verschillende thema’s worden zowel bij positieve tips als negatieve tips genoemd. 

- Advies aan de directie: Laat leerkrachten eerst voor zichzelf evalueren waar zij vonden dat het 
goed ging, en waar ze nog hulp willen krijgen om te verbeteren. 



 

 

 

- Momenteel wordt in school afgesproken hoe onderwijs op afstand kan worden gecombineerd met 

thuisonderwijs. Ook worden afspraken gemaakt over hoe het onderwijs op afstand eruit moet zien 
zodat het meer eenvormig is voor alle groepen.. 

- Voor de groepen vier t/m acht worden zowel Teams als Basispoort gebruiksklaar gemaakt. Zodat 
we vlot onderwijs op afstand kunnen realiseren. 

- Naar ouders moet worden gecommuniceerd welke punten we als school alvast oppakken om te 
verbeteren. Koert maakt het bericht voor ouders in overleg met Sara. Eerst moeten de resultaten 

met leerkrachten gedeeld en besproken worden. De enquête komt als inkijkexemplaar in de 

teamkamer. (actie Koert en Sara) 
-  

 Stappenplan Corona directies (bijlage 04) Waar mogelijk wordt vervanging voor de eerste dag 

geregeld. 

 Stappenplan Corona de Kennemerpoort (bijlage 05)  
- Binnen de Kennemerpoort wordt eerst waar mogelijk vervanging geregeld. Wanneer de leerkracht 

zonder ziekteklachten thuis is in afwachting van een test of in quarantaine, organiseert deze 

onderwijs op afstand vanaf dag twee. 
- Wanneer twee leerkrachten van een vestiging positief getest zijn moet de vestiging een week 

sluiten. 
- Toevoegen aan informatie voor ouders: Wat gebeurt er als de leerkracht thuis moet blijven. 

Weglaten de zin: “Je wilt je natuurlijk niet vervelen. Daarom krijg je van ons wat te doen!” 
Tav Basispoort: “Kijk op Basispoort welk werk daar klaar staat.” 

Aanpassen: Groep 1/2 geeft geen werkbladen mee naar huis, eventueel kunnen tips voor thuis 

meegegeven worden. (actie Koert) 
 

 GMR: 
 Conceptnotulen GMR van 15 juni 2020. (bijlage 06) goedgekeurd, 

- Graag in de GMR de vacature voor de OPR duidelijker uit te zetten.  
- We missen wederom onze vraag over de nieuwjaarsreceptie. 

 Mededelingen bestuur (bijlage 07)  

 Evaluatie bestuursplan afgelopen schooljaar (bijlage 08)  

 Prestatieanalyse (V)SO (bijlage 09) 

 Inspectierapportage (bijlage 10)  

 Preadvies vakantieregeling (bijlage 11) het model met juniweek heeft de voorkeur. 

 Jaarverslag GMR 2019-2020 (bijlage 12)  ter informatie 

Mededelingen directie: 

- De VO avond van 6 oktober is vanuit SOVON scholengroep online, Normaliter in de aula 
Hofdijkstraat 

- Een avond mediawijsheid is ingekocht – voor de ouders – in de week van de mediawijsheid – 
de avond zelf is op 9 november. Wellicht op locatie (aula Hofdijk) en anders ook op afstand.  

- Sint: wordt binnen ontvangen, op beide locaties. 

- Kerst: het ziet ernaar uit dat we (door de corona-omstandigheden gedwongen – een 
Kerstontbijt gaan doen , beide locaties.  

- De ‘promo’ filmpjes (gemaakt in opdracht van Ronduit voor alle onderwijslocaties van ons 
bestuur) zijn gereed. Zowel voor Lindenlaan als Hofdijkstraat. De kinderen van de leerlingraad 

spelen er een actieve rol in. (Tot slot van de vergadering keken we samen naar de filmpjes).  

 
Rondvraag:  

- MR vergadert voorlopig op de Hofdijkstraat ivm met Corona 
- De groepsfoto’s zijn vorig schooljaar niet met alle groepen gedeeld, Koert regelt het. 

 
 

Sluiting: 21.23uur 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

GMR vergaderingen MR vergaderingen (op maandag) 

donderdag 1 oktober 2020 28.09.2020 Hofdijkstraat 

dinsdag 3 november 2020 (thema) 26.10.2020 Lindenlaan 

donderdag 21 januari 2021 18.01.2021 Hofdijkstraat 

woensdag 3 maart 2021 15.02.2021 Lindenlaan 

dinsdag 6 april 2021 29.03.2021 Hofdijkstraat 

maandag 7 juni 2021 31.05.2021 Lindenlaan 

 


