
Notulen VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool 

Dinsdag 10 maart  

Aanvang 19.30 uur directiekamer KAS 

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

1) Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2) Ingekomen mails en post 

 

a. Concept notulen 9 december  

b. GMR Notulen (zie agendapunt 6) + Agenda 11 maart 

c. Verkiezingen continurooster (zie agendapunt 4) 

 

3) Keuringsrapporten  gymmateriaal van De Duikelaar 

Rick, vakleerkracht gym, heeft Tony benaderd over het keuringsrapport dat in de gymzaal 

hangt dateert uit 2017. Tony heeft navraag gedaan bij de gemeente en diverse bedrijven die 

keuringen uitvoeren. Er is geen rapport terug te vinden. De gemeente geeft aan dat de 

gymzaal in 2019 gekeurd zou zijn. Dit is een kwalijke zaak. Tony heeft binnenkort overleg 

over de gymzaal voor aankomend schooljaar met andere scholen. Gaat na of andere scholen 

hier meer over weten. 

 

Dit roept de vraag op; gebruik gymzaal ja of nee? Wie is er nu eindverantwoordelijk over de 

gymzaal?  

 

Actie: gemeente direct benaderen dat er nog steeds geen keuringsrapport is, waar is het? 

Afhankelijk van het antwoord wordt ‘Sportpunt’ gebeld en bekeken of we blijven gymmen.  

 

4) Verkiezing continurooster  

Er is een uitslag, maar die hebben wij nietig verklaard wegens grote mate waarop ouders 

hebben geprobeerd de uitslag te beïnvloeden. Wij zijn van mening dat het belang van het 

kind niet voorop heeft gestaan. Ouders krijgen daarom nog één kans om te stemmen op 

school zelf tijdens de 10-min gesprekken op 24 en 26 maart. Voor groep 4 wordt er een 

moment gepland op woensdag 25 maart i.v.m. zwangerschapsverlof van Daniëlle. De 

rapportgesprekken hebben al reeds plaatsgevonden. Op 27 maart worden de stemmen 

geteld door Mike, Elise en Ilse. 

 

5) Corona  

We volgen het protocol van het RIVM.  

- Geen handen schudden 

- Niezen/hoesten in ellenboog 

- Regelmatig handen wassen. 

 



6) GMR 

De notulen besproken. Mike gaat vragen neerleggen bij de GMR.   

 

7) Communicatie  

Bij geplande afwezigheid kunnen de groepsleerkrachten dit communiceren naar hun ouders 

via klasbord/klassenapp.  

Bij ongeplande afwezigheid, zoals ziekte, hoeft dit niet gecommuniceerd te worden naar 

ouders. Tenzij er in de groep al veel wisseling is van leerkrachten wegens langdurige 

vervanging  

Conclusie: Blijf communiceren, wees open naar ouders! 

 

8) Website update 

De basis van de website is af. Er worden nog foto’s van leerkrachten gemaakt die geplaatst 

worden op de website. Eventuele teksten die aangepast moesten wordenf, zijn reeds 

aangepast.  

 

9) Huisvestingsplan scholen gemeente Waddinxveen / stand van zaken nieuwbouw 

KB gaat definitief in mei uit het gebouw. Er volgt een gesprek hoe het deel waar de KB heeft 

gezeten achtergelaten wordt.  

 

De verbouwing vindt plaats in 2 fases. Hierdoor hebben we 10 lokalen ter beschikking. 

Betekent 2/3 lokalen tekort. De gemeente heeft de Kerkstraat aangewezen als tijdelijke 

locatie voor deze 2/3 groepen. Welke groepen dit worden, wordt later besloten. De directie 

heeft de locatie bekeken en goedgekeurd.  

Team wordt 11 maart geïnformeerd. Vervolgens volgt een brief met de informatie in grote 

lijnen naar ouders. 

 

10) Mededelingen Directie/Actualiteiten 

Nee  

 

11) Rondvraag 

- Advertentie voor de open dag in februari sprong er niet uit zoals de andere advertentie. 

Directie geeft aan dat het op de computer er beter uitzag. Mogelijk heeft het 

krantenpapier invloed gehad.  

Actiepunten: 

- Toevoegen ouders in sharepoint en mail 

- Mike mailt GMR over de notulen en vragen die wij hebben 

- Brief over de verbouwing naar de ouders 

- Informatiezuil maken in de gang (Ilse) 

- Tony keuringrapport over de gymzaal opvragen. 

 

Maandag 11 mei 2020 



Dinsdag 16 juni 2020 

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


