
Notulen VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool 

Dinsdag 12 mei 

Aanvang 19.30 uur  via videobellen Teams  

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

 

1. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

2. Ingekomen mails en post 

In de online ouderavond met groep 5 op 11 mei jl.  is afgesproken dat volgend schooljaar de 

kinderen van deze klas op de locatie aan de Zuidplashof blijven. Naar aanleiding van deze 

ouderavond is er één mail binnen gekomen. Vanuit de directie wordt hier nog op gereageerd. 

Uit de ouderavond bleek dat ouders tijdige communicatie heel  belangrijk vinden.  Om het 

halen en brengen van kinderen op verschillende locaties goed te kunnen organiseren wordt 

er een enquête uitgezet onder de ouders van de huidige groep 6 en 7. Met 2 opties voor 

opvang en schooltijden voor de Kerkstraat.  

Optie 1: De groepen starten een kwartier later en zijn ook een kwartier later uit. De 

woensdagmiddag is tot 12.15 uur omdat zij om 8.45 starten.  

Optie 2: Invoering van een continurooster alleen voor groep 7 en 8 van de Kerkstraat met de 

volgende schooltijden. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 14.30 uur en 

een half uur pauze.  

 

In een mail naar ouders van groep 6 en 7 worden de twee opties uitgelegd en komt de 

aankondiging van het stemmen. Op 26 mei gaat deze brief uit. De ouders kunnen via 

klasbord stemmen.  

3. Continurooster update 

Elise geeft aan dat volgend jaar in de eerste vergadering het continurooster gelijk op de 

agenda moet.  

4. Formatie overzicht en sollicitatie rondes 

Er staan 2 vacatures op de site. Tony geeft uitleg over de formatie en de huidige vacatures. 

-  0,4 fte voor groep 4. Er zijn 2 reacties gekomen.  

- 1.0 fte voor groep 8. Er zijn 2 reacties  gekomen.  

Tony neemt contact op met het bestuurskantoor misschien zijn daar meer kandidaten. De 

sluitingsdatum is 12 mei.  



 

- Vacature duo- directeur.  

Er komt een vacaturetekst voor intern en externe verspreiding. Het aantal uren van de 

duo-directeur wordt nog besproken met Jan Kees. Er wordt een BAC ( benoemings advies 

commissie) gevormd voor de sollicitatieronde.  

Ilse B rondt in januari 2021 haar opleiding af. Het eerste half jaar van volgend schooljaar zal 

Ilse nog maandag afwezig zijn.  

De groepen die les hebben in de Kerkstraat gaan een andere gymzaal gebruiken. Hier gymt 

de Dick Bruna nu ook. Dat is de reden dat zowel juf Marit als meester Rick de gymlessen 

zullen gaan verzorgen zoals aangegeven in het formatieplan.  

 

5. Communicatie in het algemeen / Kernteam 

Er is gesproken over het functioneren van het kernteam. De communicatie naar ouders kan 

een stuk beter. Gisteravond kwam dat ook duidelijk naar voren tijdens  de online vergadering 

met groep 5.  

Mike: Kunnen wij als ouders van de MR hier ook aan mee helpen? Social media is belangrijk 

om te gebruiken. Hoe meer je als school communiceert hoe duidelijker je bent. Hoe gaan we 

ouders bij de communicatie betrekken? Via welke middelen gaan we communiceren? 

Iedereen denkt en leest hierover mee. De communicatie naar ouders is de afgelopen weken 

verbeterd. Bv de brief voor de persconferentie en de communicatie erna.  

Jan Kees heeft gisteravond aan de MR-ouders om commitment gevraagd over het niet 

verplaatsen van groep 6 naar de Kerkstraat. Communicatie blijft op de MR vergadering een 

agendapunt. Op de KAS moeten we  werken aan de basis en weer een team gaan vormen. 

Veranderingen geven weerstand, met meer tijd en aandacht kunnen we deze beter 

doorvoeren. Dit jaar kregen we veel voor onze kiezen. Oudergeleding geeft aan dat het team 

hard werkt.  

6. Managementrapportage 

Tony: We hebben in november gesprek gehad met Jan Kees. We hebben gekeken naar de 

nieuwe normeringen van citotoetsen. Hier is geen verslag van. In deze periode zou een 

tweede gesprek plaats vinden. Dit is nog niet gebeurd. Hopelijk gebeurt het nog aan het eind 

van het jaar. Tony gaat dan om verslaggeving vragen. Dit punt komt later terug op de agenda.  

7. Website update  

De oudergeleding geeft complimenten over de website. Er is via de website mogelijkheid tot 

een link met facebook. Ook kan je je aanmelden voor nieuws dat geplaatst wordt en voor 

berichten betreffende verbouwing.   

Petra stuurt de eerste MR notulen van het afgelopen jaar nog door naar Ilse voor op de 

website.  



8. Werkdrukmiddelen 

Dit komt op de volgende vergadering terug. Het plan over de inzet van de werkdrukmiddelen 

moet nog eerst met het team besproken worden.  

9. Reageren op mails onder MR mail 

Aan Trees Vos vragen naar de mogelijkheden van het reageren op de MR mail. Lindi gaat een 

mail sturen naar Trees Vos.  

10. Visie/meerjarenplan 

Hier wordt aan gewerkt, op het ogenblik zijn er andere prioriteiten die de aandacht vragen. 

Met 2 dagen in de week lukt het Ilse niet om hem dit jaar dit af te hebben. Veel scholen laten 

de plannen even liggen, omdat de directie-overleggen hierover door de coronacrisis niet 

hebben plaats gevonden. Het hele traject is tijdelijk stop gezet.  

11. Klus en Plusklas 

Plusklas gaat volgend schooljaar door juf Simone op donderdag gegeven worden in groep 1 

t/m 8) . De klusklas blijft een punt van discussie (ruimte en tijd). I.v.m het taakbeleid kijken 

naar de tijd. Hier komen we laten op terug.  

12. Mededelingen directie 

Geen mededelingen vanuit de directie.  

13. Rondvraag 

Mike: Zijn er nog antwoorden gekomen vanuit de gemeente over de vergunning voor het 

kinderdagverblijf?   

Hier hebben we nog geen antwoord op gehad. Morgen 13 mei heeft de directie een gesprek 

met de aannemer over de verbouwing. Dan hopen ze meer te horen. 

Peter: Hoe is het afgelopen met de keuring van de toestellen in de gymzaal?  

Er wordt nagevraagd bij de gemeente of de keuring is uitgevoerd.  

Elise: Graag de notulen eerder op de website plaatsen. Gebruikelijk was om de notulen de 

volgende vergadering goed te keuren en vervolgens te plaatsen op de website. Omdat 

ouders dan alleen oude informatie lezen is het wenselijk om dit eerder te doen. De notulen 

worden waar mogelijk een week na de vergadering op de website geplaatst.   

 

Actiepunten: 

- 26 mei Brief en enquête naar ouders groep 6 en 7 

- Lindi mailt Trees Vos over de MR mail  

- Petra: Notulen website sturen naar Ilse  

- Informatiezuil maken in de gang (Ilse) 



 

 

Dinsdag 16 juni 2020 

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

 


