
Notulen VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool 

Dinsdag 16 juni 

Aanvang 19.30 uur  aula van de Kas  

Aanwezig: Elise, Peter, Mike, Lindi, Tony, Ilse, Bastiaan (nieuwe directeur) en Petra  

 

1. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

De complimenten voor het heropenen van de school van de voorzitter.  

2. Voorstellen Bastiaan Top  

Bastiaan wordt welkom geheten. We stellen ons voor via een voorstelrondje.  

3. Ingekomen mails en post 

Er wordt een e-mail besproken bij punt 5 en punt 10.  

4. Update Formatie overzicht en sollicitatie rondes  

Afgelopen week zijn er met verschillende kandidaten sollicitatie- gesprekken gevoerd voor de 

vacatures in de groepen 4 en 8.  

Voor groep 4 is er een kandidaat aangenomen voor 2 dagen. Voor groep 8 is het nog niet rond. Het 

kernteam gaat zich hier deze week over buigen, de directie hoopt eind deze week de formatie voor 

volgend schooljaar te hebben.   

In de toekomst willen we graag een opleidingsschool worden. Dan kunnen we gebruik maken van de 

mogelijkheid om lio-ers binnen te halen. Volgend schooljaar zal de directie kijken naar de 

mogelijkheden hiervoor.  

5. Klas 1 / 2 C 

In klas 1/2C is de leerkracht langdurig ziek. Er zijn veel invalproblemen geweest in deze klas. Veel 

wisselingen van invallers, doordat tijdens de re-integratie soms op het laatste moment toch een 

terugval was en op korte termijn inval geregeld moest worden. De directie geeft aan dat het moeilijk 

is om vaste invallers te krijgen, en is dus blij met de invallers die we gehad hebben. De ouders van 

groep 1-2 C voelen zich niet gehoord en begrepen in hun zorgen hierover die meerdere malen zijn 

geuit naar de directie toe. Het pijnpunt zit vooral in het feit dat de ouders zich niet gehoord voelen. 

De communicatie naar ouders kan beter. De MR is gevraagd om mee te denken. De zorg en vraag  

voor volgend jaar is dat er meer continuïteit wordt gewaarborgd voor de kinderen. De directie gaat 

de ouders verder informeren via een brief.  

6. Kosten TSO tijdens corona tijd 



Elise heeft contact gehad met Carina van de TSO. Vanaf 16 maart gaan de kinderen niet meer naar de 

TSO. De ouders krijgen per half jaar een factuur van TSO. Voor welke periode worden er kosten in 

rekening gebracht? De directie gaat hierover in gesprek met de TSO coördinator. De directie zal de 

uitkomst hiervan communiceren naar de ouders.  

7. Evaluatie eindtoets groep 8 

De eindtoets van groep 8 is dit jaar niet afgenomen. De toetsen worden voor de groepen 3 t/m 7 in 

juni afgenomen. De resultaten worden in het rapport opgenomen.  

8. Financieel overzicht 1e kwartaal 2020 

Bij het kopje systeembeheer staat een bedrag in de -. Hier hebben we dus geld voor teruggekregen. 

Tony gaat het navragen. Voor de rest geen vragen.  

9. Werkgroep nieuwbouw 

Er is vrijdag een mail verstuurd naar alle ouders van de KAS over de renovatie. Fase 0, fase 1 en fase 

2. De ouders van de BSO zijn hierbij extra ingelicht met een aparte brief. De aanvraag voor de 

vergunning voor het kinderdagverblijf ligt al heel lang bij de gemeente en hier is nog geen 

duidelijkheid over gegeven of deze afgegeven wordt of niet. Mocht de gemeente niet op tijd voor de 

verbouwing wel of niet akkoord gaan, dan komt de vraag bij de besturen van de Groeiling en Kind en 

Co te liggen of zij het forse financiële risico  gaan nemen om te investeren in verbouwen met een 

KDV. De verbouwing van de school gaat hoe dan ook door.  

10. Continurooster update 

Er is een enquête naar de ouders van groep 6 en 7 gegaan over de schooltijden van de Kerkstraat. De 

uitslag wordt aan het eind van deze week gecommuniceerd naar ouders. In het nieuwe jaar komt het 

heropstarten van de procedure naar het eventueel definitief invoeren van een continurooster voor 

de gehele school gelijk op de agenda. De start in september komt ter sprake. Hier is nu nog niet veel 

over af te spreken. Hiervoor zijn we afhankelijk van de maatregelen die vanuit de overheid in 

september zullen gelden voor het onderwijs. Aan het einde van de zomervakantie zal de directie over 

de dan geldende maatregelen met het team en MR overleg hebben, en dan zal tijdig naar de ouders 

gecommuniceerd worden wat dit betekent voor de KAS.  

Bastiaan geeft een uitleg over de procedure die is doorlopen voor het continurooster van zijn huidige 

school.  

11. Managementrapportage 

De directie heeft op 2 juli een gesprek met Jan Kees over het managementrapportage. De directie 

neemt dit mee in de volgende vergadering van 7 juli.   

12. Evaluatie (financiën TSO) 

De directie neemt contact op met de TSO coördinator voor de evaluatie van de financiën.  

13. Mededelingen directie 



Er zijn geen mededelingen.  

14. Rondvraag. 

Ilse: Er zijn een opvallend groot aantal ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. 

Deze ouders hebben inmiddels een herinnering ontvangen. Daarnaast zal de directie contact 

opnemen met de ouders die alsnog niet betaald hebben om te achterhalen wat hier de reden voor is.   

Petra: Musical groep 8. De MR is gevraagd mee te denken over de afscheidsavond van groep 8 i.c.m 

de huidige coronamaatregelen. Er worden meerdere opties besproken. De opties worden 

doorgegeven aan de leerkrachten van groep 8.  

Mike: Er komen veel vragen per mail bij de directie binnen. Kunnen we hier meer transparantie in 

krijgen? Directie geeft aan dat dat gaat gebeuren.  

Actiepunten: 

- Informatiezuil maken in de gang (Ilse) 

- Toevoegen MR ouders in sharepoint  

- Brief ouders 1/2C (directie)  

- Brief ouders groep 6/7 over de schooltijden Kerkstraat (directie)  

- Contact TSO coördinator (directie)  

- Contact op nemen met ouders die de vrijwillige bijdrage dit schooljaar niet hebben 

betaald ( directie)  

 

Dinsdag 7 juli 2020  met aansluitend etentje op school  

 


