
Notulen VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool 

Dinsdag 5 november 

Aanvang 19.30 uur directiekamer KAS 

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

 

1) Vaststellen agenda  

De vergadering wordt door Peter geopend. De brief van risico inventarisatie is door Tony 

doorgestuurd. Hij wordt ter info naar de MR-leden gestuurd. De toegang tot share point 

loopt nog. Ilse zal een aantal data bijwonen bij de OV.  

 

2) Ingekomen mails en post 

 

a. Definitieve notulen 2 juli  (zie website) 

b. Concept notulen 1 oktober  (zie agendapunt 3) 

 

3) Concept notulen 1 oktober 2019 + actielijst + nieuwsbrief 

De notulen worden aangepast en op de website geplaatst. Het mailadres van de MR wordt in 

de volgende nieuwsbrief vermeld.  

 

4) Definitieve telling  

Het aantal kinderen is 272. In de loop van het schooljaar komen er nog 27/28 kinderen bij.  

 

5) Financiële overzicht t/m 2e kwartaal 

Tony geeft een uitleg over het overzicht en verduidelijkt wat vragen. De verbouwing 

van volgend jaar staat buiten het overzicht. De inventaris wordt misschien wel in de 

financiële begroting meegenomen voor volgend jaar. Bij de methodes zijn de 

zaakvakken nog niet meegenomen. Dit jaar gaan we een zaakvakmethode kiezen. 

Voor het einde van het schooljaar is er een nieuwe zaakvakmethode. Dit zal een 

grote kostenpost worden vanwege de aanschaf van alle materialen. De chromebooks 

worden gehuurd via De Groeiling. In de begroting is het opgenomen om te kijken of 

ze ook gekocht konden worden. De onderwijsassistent staat genoemd onder inhuur -

personeel.  

 

6) Nascholingsbeleid 

Er is een aangepaste versie. Het is een groeidocument. In het loop van het jaar 

komen er meerdere cursussen bij. Ilse gaat vanaf december nascholing volgen als 

zijinstromer schoolleider vakbekwaam. Dit drukt niet op onze begroting. De opleiding 

duurt een jaar. De PMR stemt in.  

 

7) Website update  

Ilse heeft een afspraak met de webbouwer. De ideeën van het team(werkgroep van 

het team ) worden daarin meegenomen. Het format van IKC Schatrijk is voor ons een 



uitgangspunt. Het team krijgt hier ook nog informatie over. Ilse gaat ook nog in 

gesprek met Mike van Schut (MR). De volgende vergadering gaan we hier verder op 

in. De OMR heeft ook inspraak over de website. Graag ideeën bespreken met Ilse of 

mailen. Ilse bespreekt de mogelijkheden met de webbouwer voor een ouderapp. Het 

wordt vervolgd. Op onze huidige site wordt nu alleen het hoognodige aangepast. 

 

8) Continurooster 

 

Ilse heeft een conceptversie projectplan voor het continurooster gemaakt. In het 

voorstel van de ouders moet wel een kostenplaatje gepresenteerd worden. Ouders 

kunnen dan een goede overweging maken. De kosten van de naschoolse opvang 

moet er ook bij meegenomen worden. Er moet rekening gehouden worden met de 

pauzes van de leerkrachten. Het is een duidelijk stappenplan. De enquête is als 

tijdpad laat. Hij wordt verstuurd via Survey Monkey. Mike kijkt mee naar het maken 

van een enquête. Het is fijn als het traject iets meer naar voren wordt 

geschoven. Ilse past het traject aan en stuurt het op. De volgende vergadering gaan 

we het plan goed bespreken. De OMR wordt goed betrokken bij het plan.  

 

9) Vrijwillige bijdrage 

 

Binnen de stichting “De Groeiling” staat vast dat de vrijwillige bijdrage niet flexibel is. 

Verdere informatie volgt nog en dit wordt verschoven naar de volgende vergadering.    

 

10) Mededelingen directie 

- 4 november was er een korte presentatie van het strategisch beleidsplan door 

Ellen van den Brand. Het strategisch beleidsplan is uitgedeeld aan de MR. 

- Op 26 november krijgen we in de ochtend een inspectiebezoek. Een thematisch 

bezoek. Eerst gaat de inspecteur in gesprek met de directie. Daarna gaat de 

inspecteur in 4 groepen bekijken. Er wordt gekeken naar het didactisch handelen 

van de leerkrachten. (kwaliteitszorg) In het voorgesprek wordt er aan gegeven 

waar er naar gekeken wordt. Daarna wordt er een conclusie getrokken. 

(reflectiegesprek) Eens in de 4 jaar wil de inspectie de scholen bezoeken. Ze 

willen zicht houden op de scholen.  

 

11) Huisvestingsplan scholen gemeente Waddinxveen / stand van zaken nieuwbouw 

De gemeente heeft minder geld beschikbaar. Waardoor de plannen aangepast moesten orden. 

Op 4 november is de architect op school langs geweest. Het team is op de hoogte gebrachte van 

de aanpassingen van de verbouwplannen. We zaten te hoog boven het budget. We willen 

proberen de verbouwing in 2 fasen te gaan doen. De planning  van de KB staat nog steeds in de  

meivakantie. Als de tekening aangepast is dan wordt er met de ouders via de nieuwsbrief 

gecommuniceerd. Als er impressietekeningen worden dan op gehangen zodat ouders die kunnen 

in.  

 

12) Actualiteiten 

13) Er zijn geen actualiteiten   



 

 

14) Rondvraag 

Peter: Mike en Lindi hebben zich opgegeven voor de cursus van de MR.  

- Er staat een brandoefening op de planning in November.  

 

Actiepunten: 

- Toevoegen ouders in sharepoint en mail (Tony/Ilse/Jasmijn) 

- Brief Risico-inventarisatie (Tony) 

- Terugkoppeling stappenplan continurooster (Ilse) 

- Terugkoppeling stappenplan vrijwillige bijdrage (Ilse) 

- Communicatie rondom verbouwing (Tony/Ilse) 

- Notulen website  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 


