
 

 

 

Notulen MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – Locatie Lindenlaan 
Maandag 20-01-2020 

Aanvang: 19.30 uur 
 

Oudergeleding: Maurice Karel 

(Voorzitter)  
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Ab van Beek Claudia Helt 
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Linda Bekker 
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Tonneke van 
Roosmalen 

Directie: Koert de 
Groote 

Anja 
Beekman 

   

 

Agenda  

Opening voorzitter: Maurice Karel  

Aanwezig: Sara, Maurice, Frida, Emma, Ronald, Ab, Claudia, Tonneke, Koert, Joy 

Afwezig met afbericht : Mette, Anja,  

Post   Ingekomen: Voorstel voor nieuwjaars-attentie neemt Ronald mee naar de GMR 

          Uitgegaan:  geen 
 

MR:  

 Conceptnotulen MR 02: 04-11-2019 (bijlage 01) ter instemming 

-De subsidie in Amsterdam voor eventuele betere ventilatiesystemen voor de lokalen was een 
gemeentelijke actie, als wij zoiets willen moeten we dat bij de gemeente Alkmaar aanvragen. 

-Raamfolie moet bekostigd worden door school, het is een kostbare investering. Koert 
informeert verder en vraagt ook naar ervaringen van gebruikers. Wordt vervolgd. 

-Tropenrooster is nog niet gemaakt, nog niet actueel. 

 

 Maurice: Vraag personeel en vervangproblematiek  
De Kennemerpoort heeft een piketdienst opgericht, leerkrachten zijn standby om een dag in 

te vallen. Enkele oud-leerkrachten die reeds gepensioneerd zijn komen ook af en toe een dag 
invallen. Op deze manier kunnen we tot nu toe de vervangingen nog regelen. 

Ons bestuur heeft niet gekozen om zij-instromers aan te nemen. Het is een risico omdat zij-
instromers meteen een aanstelling krijgen,  wanneer mensen toch niet functioneren heeft het 

bestuur toch financiële verplichtingen. 

Wel stelt Ronduit onderwijsassistenten in de gelegenheid de PABO te volgen, bij ons op 

school maken Selma en Winrick gebruik van deze regeling. 

Punten vanuit de Kennemerpoort: 

 

 Sollicitatieprocedure opvolger Anja,  
De vacature wordt eerst intern in het bestuur uitgezet. 

Van de oudergeleding van de MR zal Sara Madder plaats nemen in de sollicitatiecommissie. 
 



 

 

 

 Eerste opzet getalsmatige formatie ‘20-‘21 – volgt wanneer er meer duidelijk is. 

 Sociaal Veiligheidsplan (bijlage 02) – ter informatie en instemming  

-Dit plan beschrijft wat we op de Kennemerpoort bieden aan protocollen waarmee wij de 
sociale veiligheid waarborgen op onze school. Wordt nog toegevoegd: Het Respectprotocol, 

dit wordt momenteel nog aangepast aan de werkelijke situatie op de Kennemerpoort. Het 

plan is tot stand gekomen door alle protocollen bij elkaar te zetten.  
-Sara vraagt zich af wat de visie is op wat sociale veiligheid is van de Kennemerpoort. Dit zou 

eventueel een interessante discussie kunnen zijn voor een leerkrachtenbijeenkomst.  
-Maurice oppert om ook van het personeel ICE nummers vast te leggen, van leerlingen is het 

er wel. 

 Stand van zaken uitbreiding Lindenlaan (ter informatie) 

Voor het nieuwe nieuwbouwplan moeten elf bomen gekapt worden, dit is een gevoelig punt 
voor stichting redt de Hout. Kortom, voorlopig worden de plannen nog niet gerealiseerd. 

 TSO: Er is een arbeidsconflict geweest, dit is nu in de minne geschikt. De stichting TSO heeft 

hierdoor wel een financiële bijdrage moeten leveren aan de oplossing. 

 OPR (vast punt) 
- Momenteel is een werkpunt in de OPR het Moreel eigenaarschap: Hoe kunnen we 

uitdragen wat we doen als OPR?  
OPR is schakel tussen achterban en samenwerkingsverband, hoe dragen we dit meer uit naar 

de achterban. 

-Koert vraagt Sara een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief om uit te leggen wat de OPR 
doet. 

-Hoogbegaafden: Subsidie is toegekend om in de school kinderen beter te begeleiden. Het 
gaat hier om talentontwikkeling in de klassen.  

Koert zal bij Astrid Oppenheimer (SWV) informeren wat deze subsidie concreet betekend voor 

de school. 
 

 GMR: 

 1. Conceptnotulen GMR (bijlage 03) ter instemming, ingestemd 

 2. Mededelingen GMR 04-11-2019 (bijlage 04) ter informatie 

 3. Oplegnotitie meerjarenbegroting (bijlage 05) ter informatie 

 4. Meerjarenbegroting 2020-2023 (bijlage 06) ter advies en ter informatie 
Kennemerpoort maakt zich zorgen over de lineaire berekening van de leerlingaantallen in de 

toekomst. Je rekent je rijker dan je bent. Dit rekenmodel wordt al meerdere jaren toegepast 

door Ronduit. 
 5. Tussentijdse rapportage oktober 2019 (bijlage 07) ter informatie 

 6 . Monitor eindopbrengsten (bijlage 08) ter informatie 

 7. Oplegnotitie Formeel advies voorstel GMR vakantieregeling (bijlage 09) ter informatie 

 8. Formeel advies GMR vakantieregeling 2020-2021 (bijlage 10) ter instemming 

We stemmen in met de vakantieregeling. 

 9. Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) (bijlage 11) ter informatie 

 10. Verzuimcijfers t/’m november Akorda (bijlage 12) ter informatie 

 
 

Rondvraag:  

 Emma: Wordt er weer opvang gerealiseerd tijdens de lesvrije dagen? Koert pakt het op. 

 Maurice: Rapporten worden in februari en juni uitgegeven. In november waren er te weinig 
gegevens om een rapport op te baseren. Wanneer er zorg is over de ontwikkeling van een 

kind worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Ouders mogen altijd een 

gesprek aanvragen bij de leerkracht. We starten in september met de 
kennismakingsgesprekken, daardoor zijn de novembergesprekken vervallen. Maurice geeft 

aan februari toch laat te vinden voor een eerste vorderingsgesprek. Emma geeft aan graag 
meer te weten waar haar kind mee bezig is op school.  



 

 

 

 Claudia werkt aan een kort informatieblad waarop ouders kunnen zien welke 

onderwijsontwikkelingen binnen de Kennemerpoort worden gerealiseerd. Op deze manier 
willen we ouders informeren over het onderwijsaanbod, werkwijze en inhoud van  ons 

onderwijsaanbod. 

 
Sluiting:  

 
 

 
GMR en MR vergaderschema    2019-2020 

 

MR-vergadering 

Kennemerpoort 

 locatie GMR-vergadering 

 

Aanvang: 19.30 uur 

 Locatie:  

Zeswielen Saturnusstraat Oudorp 

 maandag 23-09-‘19 LIN donderdag 10-10-‘19 

 maandag 04-11-‘19 HOF dinsdag 12-11-‘19 (thema) 

 maandag 20-01-‘20 LIN donderdag 23-01-‘20 

 maandag 02-03-‘20 HOF woensdag 4-03-‘20 

 maandag 06-04-‘20 LIN dinsdag 14-04 ‘20 

 maandag 08-06-‘20 HOF maandag 15-06-‘20 

 

 

 


