
 

 

 

Notulen  MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – Locatie Lindenlaan 
Maandag 17 september 2018 

Aanvang: 19.30 uur 
 

Oudergeleding: Maurice Karel 

(Voorzitter)  

Joy Balder Frida Bijman Arjen 

Lemstra 

Emma van der 

Sluis 

Teamgeleding: Ronald 

Henneman 

(Secretaris) 

Ab van Beek Linda Bekker Mette 

Greeuw -

Biesboer 

Tonneke van 

Roosmalen 

Directie: Koert de 

Groote 

Anja 

Beekman 

   

 
 

Notulen 

Opening voorzitter: Maurice Karel  

Voorstelrondje MR leden 

Aanwezig: Maurice, Emma, Mette, Koert, Anja, Linda, Tonneke, Ronald, Ab, Arjen, Frieda 

Afwezig met afbericht : Joy  

Post   Ingekomen: Cursus voor nieuwe MR-leden wordt aangeboden, wie heeft interesse? (geen) 

          Uitgegaan:   

 

MR:  

- Conceptnotulen MR 04-06-2018 (bijlage 1) 

Tav de vraag in de GMR over de warmte in de bovenlokalen. In de GMR werd deze vraag 
doorverwezen naar het bestuurs-bureau. Anja heeft contact opgenomen met Jan Zijp. Op het 

moment wordt een betere ventilatie gerealiseerd in het lokaal van groep 7. Als het goed 
functioneert wordt ventilatie voor andere lokalen overwogen. 

Notulen vastgesteld. 

Punten vanuit de Kennemerpoort: 
 

- Schoolgids, (Bijlage 2)  

- Arjen stelt voor om in de schoolgids eventueel de tekst te verkorten om de leesbaarheid te 
verbeteren. Hij zal rondkijken of hij iemand weet. 

- De schoolgids wordt wel door de MR goedgekeurd. 
 

Schoolmededelingen: 

- Nieuws uit Zaanstad waar scholen slechts vier dagen lesgeven omdat er niet voldoende 
leerkrachten zijn voor vervanging. 

- Aan de Kennemerpoort zijn ook leerkrachten die op dit moment vervangen moeten worden. 
Tot nu toe is het nog opgelost maar ziektevervanging wordt steeds ingewikkelder.  

- Er zijn veel nieuwe collega’s gestart:  

Onderwijsassistenten: Selma en Gina 
Leerkrachten: Jeannette en Julia. 

Aan de Lindenlaan is per 1 november een vacature in groep 7. Arjan en/of Maurice kunnen 
eventueel de gesprekken namens de MR bijwonen. 



 

 

 

We zijn gestart met vervanging van klassenleerkrachten zodat zij tijd krijgen om andere taken 

te kunnen doen.  
 

 GMR: 
Tav het Jaarplan:  

Ouders en personeelsgeleding Mr Kennemerpoort gaan niet akkoord met het Jaarplan 
2018-2019. We maken ons zorgen of het haalbaar is voor het personeel van de school om 

al deze doelstellingen te realiseren. Mede gezien de alsmaar toenemende werkdruk.  

- Conceptnotulen GMR juni 2018 (Bijlage 3) 
- Agenda GMR september (Bijlage 4) 

- Mededelingen (Bijlage 5) 
- Tussentijdse cijfers en rapportage, ter informatie (Bijlage 6a, 6b) 

- Jaarplan 2018-2019, ter instemming (Bijlage 7) 

- Evaluatie Jaarplan 2017-2018, ter informatie (Bijlage 8) 
- Inspectierapportage, ter informatie (Bijlage 9a, 9b) 

- Ziekteverzuim, ter informatie (Bijlage 10) 
- Jaarverslag GMR 2017-2018, ter informatie (Bijlage 11) 

                 
 

Rondvraag:  

Linda: De teamkamer van de Lindenlaan is klein voor de MR. Moeten we overwegen altijd aan de HD 
te vergaderen? 

Ronald: Er is een vacature voor een ouder namens de MR in de GMR, welke ouder wil dit op zich 
nemen? Per vergadering biedt iemand zich aan. Ma 24 sept gaat Arjan. 

Anja: Zijn er al ideeën voor de AOV?  

Voorstel: Geen ouderbijeenkomst maar een digiduif met een linkje naar de verantwoording van de OR 
en MR.  Ouders worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen via de mail. 

Koert neemt contact op met de voorzitters van de OR over dit voorstel. 
Stukken aanleveren voor 15 oktober, verzenden mail aan ouders 20 oktober. 

Koert levert een lijst aan met de benodigde stukken. 
Linda maakt het jaarverslag van de MR. 

Ab: Op de website staan nog de oude MR leden, Ronald past het aan. 

Maurice: Wordt het waterdrinken nog verder geënthousiasmeerd? Er wordt regelmatig benadrukt dat 
waterdrinken gezond is.  

Taakverdeling binnen de MR: Blijft hetzelfde als vorig jaar. 
 

Sluiting: 

 

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 

 


