
Notulen VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool 

Dinsdag 1 oktober 2019 

Aanwezig: Mike, Peter, Elise, Tony, Tineke, Lindi en Petra 

Afwezig: Danielle  

 

Aanvang 19.30 uur  

1) Vaststellen agenda + taakverdeling binnen MR schooljaar 2019/2020 

 

Er is afscheid genomen van Tineke. 

 

2) Ingekomen mails en post 

 

a. Definitieve notulen 4 juni 2019 (de website)  

 

b. Concept notulen 2 juli 2019  

De notulen worden aangepast en gemaild en op de website geplaatst.   

De brief van de risico-inventarisatie wordt nog naar de MR toegestuurd.  

 

3) Voorstelling Ilse Boellaard 

Ilse stelt zich voor.  

 

4) Benoeming Secretaris  

Elise en Mike zijn benoemd als Secretaris.  

 

5) Jaarplanning MR 2019/2020 vaststellen  

 

De jaarplanning wordt bekeken en aangepast. Continurooster wordt er bij gezet.  

Petra stuurt de mail door van de MR cursus die bij genoeg belangstelling gaat plaats 

vinden. De website wordt toegevoegd aan het jaarplan.  

 

6) Jaarverslag MR 2018/2019 vaststellen 

Het jaarverslag wordt bekeken en aangepast. Het strategische beleidsplan wordt aan 

de agenda van dit jaar toegevoegd. 

De directie gaat er voor zorgen dat de ouders van de MR op sharepoint kunnen. 

Aan Jasmijn wordt nagevraagd wie er toegang heeft tot het mailadres van MR en hoe 

andere gebruikers toegevoegd kunnen worden. Ilse pakt beide punten op.  

 

7) Vergaderdatums MR 2019/2020 

Zie onderaan de notulen.  

 



8) Mededelingen directie 

Op 1 oktober hebben we 272 kinderen. Dit zijn er 7 meer dan vorig jaar. Er komen dit 

jaar nog ongeveer 27/28 kinderen bij. 

De directie zijn net op een tweedaagse geweest.  

De directie is nog aan het zoeken naar een goede taakverdeling.  

 

 

9) Nascholingsplan KAS 2019/2020 (instemming/advies)  

Het plan is niet definitief. Er komen nog reacties en aanvullingen van collega’s. Het 

nascholingsplan komt de volgende keer op de agenda.  

 

10) Huisvestingsplan scholen gemeente Waddinxveen / stand van zaken nieuwbouw 

Donderdagochtend 2 oktober komt de bouwcommissie bij elkaar. De KB gaat er in 

mei uit. Wij (KAS) willen dan in de zomervakantie aan de slag met de verbouwing. Als 

de tekeningen definitief zijn worden de ouders meegenomen. De communicatie naar 

ouders wordt vervolgd.  

 

11) Actualiteiten  

- De staking op 6 November is op school nog niet definitief.  

- Het stakingsgeld wordt terug aan de school gegeven, maar er moet nog een 

voorstel komen vanuit de leerkrachten die gestaakt hebben.  

 

12) Continurooster  

Het continurooster is een punt op de agenda. Er komt dit schooljaar een enquete uit 

naar ouders. Er wordt dan geinventariseerd naar de wensen van ouders. Bij de 

groeiling is een stappenplan voor het invoeren van het continurooster. Op de 

volgende vergadering komt het stappenplan te sprake.  

 

13) Vrijwillige bijdrage  

Er staat een stukje over de vrijwillige bijdrage in de schoolgids. Schoolreis en 

schoolkamp worden apart betaald. Mike: Ouders zijn bereidt om meer te betalen voor 

de vrijwillige bijdrage. Misschien een flexibele bijdrage voor ouders. De directie gaat 

bekijken bij andere scholen en bij de groeiling wat hiermee gedaan wordt. Er wordt 

later ook contact opgenomen met de OV. Wordt vervolgd.  

Peter: De ov mist het contact met de directie tijdens vergaderingen.  

 

14) Rondvraag 

Elise: Uitbreiding gymleraar kleuters: Directie heeft 2 oktober gesprek met 

gymleerkracht  

Peter: Bibliotheek in de school: Dit komt nog op de planning bij de nieuwbouw.  

Peter: Thema-avond? Er komt in het nieuwe jaar een thema-avond vanuit school. Dit 

wordt dan gecombineerd met de MR.   

Actiepunten: 

Notulen 2 juli aanpassen     Petra  

Brief risico-inventarisatie     Tony  



Ouders inzage in sharepoint van MR   Directie  

Mail adres MR      Jasmijn  

Stappenplan voor continurooster     Directie  

Flexibele bijdrage      Directie   

 

 

Vergaderingen 2019/2020  

Dinsdag  5 november 2019  

Maandag 9 december 2019 

Maandag 4 februari 2020 

Maandag 16 maart 2020 

Maandag 11 mei 2020 

Dinsdag 16 juni 2020 

Dinsdag 7 juli ( eten en schriftelijke vergadering  

 


