
Notulen VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool 

Dinsdag 14 april 2020 

Aanvang 19.30 uur videobellen via teams 

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

1) Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

2) Evaluatie KAS van afgelopen half jaar 
Jan Kees legt uit dat er gesprekken zijn geweest met het kernteam en het team. Tony geeft aan dat hij 
per 1 augustus gaat stoppen. Hij stuurt een mail naar ouders met toelichting. Ilse (startende directeur 
in opleiding) krijgt vanaf 1 augustus een ervaren directeur vanuit de Groeiling zelf naast haar. Jan Kees 
gaat tot 1 augustus de KAS begeleiden bij lopende vraagstukken (verbouwing, renovatie, jaarplan, 
tijdelijke tweede locatie e.d.) Er gaat binnenkort mail uit naar ouders met uitleg en daarna gaat er een 
interne vacature uit.  
Lindi: Komt er een takenverdeling? Jan Kees zal schriftelijk aangeven hoe de verdeling tussen de 
directeuren gaat verlopen.  
 

3) Renovatie en invloed op schooltijden én op eventueel continurooster/5-gelijke-dagenrooster 
 
Het voorstel van Jan Kees is vooral het continurooster tijdelijk te parkeren. Doordat de schriftelijke 
enquête uitgesteld moest worden wegens het coronavirus, is de tijd om een onderbouwd besluit te 
maken erg kort. Daarnaast brengt het vertrek van Tony ook werk met zich mee, naast de 
voorbereidingen van de verbouwing en verhuizing. Jan Kees geeft aan dat we niet het moeten 
forceren.  
Inbreng OMR:  
Het uitstellen van de procedure kan weerstand teweeg brengen bij ouders die er voor waren, maar we 
verwachten dat iedereen wel begrip zal hebben voor de situatie. 
 
Er moet namens het bestuur wel duidelijkheid komen richting de ouders over de reden van het 
eventueel veranderen van schooltijden en de samenwerking met Kind en Co. De beeldvorming van 
sommige ouders is dat de KAS commercieel geworden is en dat het alleen in het belang is van Kind en 
Co. Het moet duidelijk gemaakt worden dit niet terecht is. Er wordt van uit het bestuur een mail naar 
ouders gestuurd met daarin toelichting over de oorsprong van de samenwerking en het doel waar 
naartoe gewerkt wordt.   
Daarnaast geeft Jan Kees aan dat de renovatie niet alleen een 'opknapbeurt' betekent, maar een 
verbouwing van 1,5 miljoen inhoudt. De school moet er daarna weer 40 jaar tegenaan kunnen. Wij 
zullen ouders hier op korte termijn digitaal meer inhoudelijk over informeren.  
 

4) Indeling lokalen tijdens renovatie 
 
De renovatie is binnen een jaar realiseerbaar.  
Kerkstraat: wij zijn van tijdelijke huisvesting afhankelijk van geld van de gemeente. De gemeente zegt 
geen geld te hebben voor tijdelijke huisvesting in de vorm van portocabins. Daarnaast is het duurder 
de verbouwing in 3 fases te laten verlopen, dus is er voor 2 fasen gekozen.  
Het is wenselijk om ouders zoveel als mogelijk mee te nemen in de achtergronden van de plannen 
voor de Kerkstraat. Ouders missen hier een stuk communicatie. Puntje notulen van de MR in de 
nieuwsbrief website. De notulen hebben de ouders nooit gekregen. Ook de overweging om wellicht de 
onderbouwgroepen op de Kerkstraat is aan de orde gekomen, maar de Kerkstraat is niet geschikt voor 
jongere kinderen. Voor de peutergroep moet er teveel verbouwd worden en dat betekent te hoge 
kosten. Vandaar de keuze voor de bovenbouwgroepen. 
 
Jan Kees wil samen met directie een virtuele ouderavond laten plaatsvinden met de ouders die een 
mail hebben gestuurd naar de MR, directie en de oudergeleding van de MR.  



 
Actiepunten:  

 De ouders die een mail hebben gestuurd uitnodigen voor de virtuele avond.  

 20 april komt er een brief continurooster en directie uit naar alle ouders  

 Aan het eind van deze week komt de brief voor enkele ouders van groep 5 om oplossingen te 
bedenken te zoeken om de kinderen op een veilige manier naar de Kerkstraat te krijgen.  

 
De verbouwing gaat in 2 fases plaats vinden. Ilse laat een tekening zien. De MR geeft feedback op de 
tekeningen.  
Zijn er genoeg ruimtes voor individuele gesprekken met leerlingen? Ja 
Is er een teamkamer nodig? Ja, maar de PMR geeft aan prioriteit aan klaslokalen te geven. 
Komt er mogelijk een instroomgroep in januari? Alleen wanneer hier ruimte voor is. 
De BSO worden gevestigd in de lokalen als dubbelgebruik. Na schooltijd worden er ruimtes 
beschikbaar gesteld voor de leerkrachten. De deuren van de KB worden weer terugplaatst in de 
lokalen. De tekening wordt nog besproken met het team.  
Ilse neemt de feedback mee.  
 
Na de meivakantie gaat de KB definitief verhuizen.  

 
5)  Start peutergroep  

Er worden verschillende opties besproken.  
- Een jaar later starten. Mogelijkheden zoeken om  buiten de KAS een alternatief te vinden om dit 

jaar te starten.  
- Wanneer de peutergroep niet start biedt dit mogelijkheden om in plaats van 3, 2 groepen onder 

te brengen op een andere locatie.  
- Verhuizing groep 6 naar de Kerkstraat. 
- We kunnen een leerkracht/onderwijsassistent mee laten fietsen.  
- Duidelijke overtuigingen geven om een peutergroep te starten. 
 
Er wordt later een definitief besluit genomen. 

 
6) Notulen   

De notulen van afgelopen vergaderingen worden op de website geplaatst.  
 

7) Rondvraag 

Mike: bedankt Tony voor zijn inzet.  

Lindi: Lindi, Petra en Ilse nemen 15 april deel aan een cursus voor het functiehuis.  

Elise: Zijn we al bezig met het plan voor het opstarten van de school na de vakantie? Hoe gaat het 

verlopen? We wachten 21 april af en binnen De Groeiling is een werkgroep bezig om alle scholen 

hiervoor handvatten te geven. 

 Ilse geeft aan dat wij alle kinderen van de KAS nog in beeld hebben tijdens deze periode.  

Dinsdag 12 mei 2020 

Dinsdag 16 juni 2020 

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

 


