
Notulen AGENDA VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool 

Maandag 9 december 

Aanvang 19.30 uur directiekamer KAS 

Aanwezig: Elise, Mike, Peter, Tony, Ilse, Lindi, Danielle en Petra  

1) Vaststellen agenda  

De agenda wordt vast gesteld.  

 

2) Ingekomen mails en post 

 

a. Definitieve notulen 1 oktober  (zie website) 

b. Concept notulen 5 november  (zie agendapunt 3) 

c. Begrotingsboekje (zie agendapunt 4) 

d. GMR Notulen (zie agendapunt 5) 

 

3) Concept notulen 5 november 2019 + actielijst + nieuwsbrief 

Mike en Petra krijgen de mail door gestuurd van de GMR. Dit wordt naar de andere MR leden 

door gestuurd.  

 

 

4) Begroting 2019  KAS 

Mike: Wat gaat er gebeuren met de tekorten. Het bestuur heeft de tekorten toegestaan. Er is 

een dubbele directiefunctie. Hierdoor komen we negatief uit. We komen waarschijnlijk op de 

285 uit. Maar dit kan ook anders worden. Dit heeft met meerdere factoren te maken. Het 

tijdspad van de verbouwing is nog niet bekend. Per augustus 2020 komt er op verzoek van 

veel ouders mogelijk al een peutergroep. De 13e groep, instroomgroep start mogelijk in 

januari 2021 als er voldoende ruimte is. De begroting is goed gekeurd door college van 

Bestuur. In januari wordt het gepresenteerd aan de raad van toezicht en die moet hem 

goedkeuren.  

 

 

5) GMR Notulen 

- Het continurooster wordt genoemd.  

- Strategisch beleidsplan wordt hierin besproken. 

- Een aantal punten uit de notulen wordt verduidelijkt.  

Bovenschoolse ict-er bij ons is Trees Vos. Juf Jasmijn is bij ons de ict-er. Op donderdag heeft 

zij haar ict-dag.  

- Aandacht voor fysieke houding van kinderen bij meer werken met digitale leermiddelen 
staat als actiepuntje benoemd bij de GMR. Dit wordt ook een actiepuntje van ons. Mike 
gaat hier de GMR over mailen. 



- Mike gaat ook de verdeling van de gelden van passend onderwijs binnen de stichting na 
vragen. Ook over het ziekteverzuim en het continurooster. Mike gaat dit ook bij de GMR 
navragen. 

 

 

6) Voorstel vakanties nieuwe schooljaar 

Het voorstel wordt bekeken en goed gekeurd.  

 

7) Website update 

Mike en Ilse hebben overleg gehad. Ilse is naar schoolvoorbeeld (websitebouwer)  gehad. 

Inspiratie wordt gehaald uit de website van IKC Schatrijk. KC Kas wordt na de 

voorjaarsvakantie gelanceerd. De begroting is bekend bij de directie en goed gekeurd. Het 

Schoolvoorbeeld (websitebouwer) kijkt mee naar een nieuw logo, passend bij het 

Kindcentrum. Zij hebben twee voorstellen gestuurd. Ilse laat de 2 voorbeelden zien. Ilse 

stuurt ze per mail door naar de OMR. De OMR mag hier hun mening over geven. Het team 

gaat daar de komende periode ook hun mening over geven. Voor ouders wordt nagedacht 

over een app. Parro komt vanuit Parnassys. Ilse gaat Parro onderzoeken. Daniëlle geeft aan 

dat er meer van de privé telefoon van collega’s wordt verwacht. Hier moet wel over 

nagedacht worden. Het wordt meer een zakelijke telefoon dan een privé telefoon.  

 

8) Continurooster/vrijwillige bijdrage 

 

De directie heeft afgelopen week de architect over de vloer gekregen. Volgend jaar wordt 

het tijdens de verbouwing lastig om met continurooster aan de gang te gaan. Er worden dan 

2 of 3 klassen in de Kerkstraat geplaatst. We hebben dan meer mensen nodig om een 

continurooster te kunnen regelen. De architect geeft aan dat er mogelijk in drie fases 

verbouwd kan worden. E.e.a. is afhankelijk van de aannemer die de verbouwing gaat 

uitvoeren en de financiën. De projectgroep zal op basis van de ontvangen offertes een keuze 

maken welke aannemer de verbouwing gaat uitvoeren. De bouwer moet veiligheid 

garanderen voor de kinderen. Op dit moment is het te onzeker. We wachten januari af. Dan 

kunnen we daarna de beslissing nemen. In januari wordt er een extra vergadering ingepland 

maandag 13 januari. Op woensdag 8 januari wordt er aangegeven of er voldoende informatie 

is om deze vergadering door te laten gaan. Vrijdag 13 december wordt er een mail naar 

ouders gestuurd over de verbouwing met informatie die op dat moment voorhanden is.  

 

Vrijwillige bijdrage:  

Op de MR cursus kwam er naar voren dat de ouderbijdrage is verhoogd. Dit gaat niet over 

een flexibele bijdrage. De ouderverenging kan er over nadenken om de ouderbijdrage te 

gaan verhogen, misschien met het schoolreisje er al in.  

 

9) Huisvestingsplan scholen gemeente Waddinxveen / stand van zaken nieuwbouw 

De plannen worden 8 januari meer duidelijk. Vrijdag 13 december komt er een brief mee 

over de verbouwing van de directie.  

 

10)  Signalen en wensen informatievoorziening ouders 



Ilse wil graag feedback hebben van ouders. Negatief en positief. Graag willen we alle 

informatie horen. Zodat we meer duidelijkheid hebben over wat de ouders er van vinden. 

We willen graag een klankbord hebben. Zo kan je nare geruchten uit de weg gaan. De 

informatievoorziening wordt in de school gehangen. (mr notulen, ov notulen, fotozuil van 

juffen en meesters.)  

 

11) Terugkoppeling studiedag/ communicatie  

De studiedag wordt kort besproken. Er komen meerdere studiedag met het onderwerp 

communicatie.  

 

12) Terugkoppeling inspectiebezoek 26 november 

We hebben tip en tops gekregen van de inspecteur.  

We hebben geen beoordeling gekregen. We hebben een reflectiegesprek gehad samen met 

iemand van het college van bestuur. Het was een prettig bezoek.  

 

13) Mededelingen Directie/Actualiteiten 

- Er is een vacature voor groep 3 na de kerstvakantie. Er zijn 2 sollicitanten die komen op 

gesprek.  

- Na de kerstvakantie komt er een brief over de vervanging van groep 1/2C  

 

14) Rondvraag 

- Mike: Verdeling van de directietaken. Deze worden door gestuurd naar de PMR. 

- Mike: Is er al 1 aanspreekpunt voor de MR? Dit blijft Tony.  

- Elise: Is er al een nieuwe brandoefening? De datum wordt nog gepland.   

- Daniëlle: Als ik met zwangerschapsverlof ga komt er dan vervanging voor in de MR? Dit 

wordt nog uitgezocht. Er hoeft geen vervanging te komen.  

- Peter: De plusklas en de klusklas. De plusklas is al sinds de herfstvakantie aan de gang. De 

klusklas start na de kerstvakantie.  

Actiepunten: 

- Notulen website (de notulen worden nu per mail naar ouders gestuurd.)  

- Mike mailt de GMR over de notulen en de vragen die we hebben. Zie punt 5.  

- Bekijken nieuwe logo (PMR)  

- Brief over de verbouwing naar de ouders  

- Informatiezuil maken in de gang (Ilse)  

Vergaderingen 2019/2020 

Maandag 9 december 2019 

Dinsdag  4  februari  2020 

Maandag 16 maart 2020 

Maandag 11 mei 2020 

Dinsdag 16 juni 2020 



Dinsdag 7 juli 2019 (evt. schriftelijk) met aansluitend etentje 

 

 


