
AGENDA VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool 

maandag 7 September  

Aanvang 19.30 uur in lokaal groep 5/6 

Aanwezig: Bastiaan, Ilse, Peter, Mike, Elise, Lindi, Petra en Daniëlle 

1) Vaststellen agenda  

Agenda is vastgesteld.  

 

2) Ingekomen mails en post 

Komt bij punt 4 (jaarplanning) en 5 (corona) naar voren  

 

3) Taakverdeling nieuw MR 

- Voorzitter: Peter 

- Secretaris: Elise en Mike 

- Notulist: Lindi en Daniëlle 

 

4) Jaarplanning 2020-2021 definitief vaststellen 

De jaarplanning is besproken en zo nodig aangepast en vastgesteld. 

 

Datums vergaderingen: 

15 oktober 

8 december  

25 januari  

29 maart 

31 mei 

5 juli  

 

5) Corona veiligheid, protocol schoolreis, regels omtrent besmettingen (Mike) 

Tot op heden is er bij één gezin van de KAS corona vastgesteld. Besmetting vond 

plaats tijdens de zomervakantie. Het gezin heeft zich aan de maatregelen gehouden. 

De betreffende kinderen zijn dus niet op school geweest.  

 

Op het plein is het druk met ouders. Het is de start van het nieuwe schooljaar. 

Directie houdt het in de gaten. Nieuwe maatregel vanaf 2e schoolweek om groep 4 

t/m 6 zelf naar binnen laten komen, heeft effect. De genomen maatregelen worden 

steeds geëvalueerd en indien nodig worden ze aangepast.  

 

Ouders hebben vragen over de schoolreis. De schoolreiscommissie heeft goed 

onderzoek gedaan of een schoolreis naar de Efteling verantwoord kan verlopen. 

Begeleiders blijven zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de 

coronamaatregelen, waaronder 1,5m afstand tot elkaar. 

 

6) Jaarverslag MR vaststellen (secretaris)  

Is een actiepunt. 

 

 



7) Schoolgids (instemming Mr) 

Is in de laatste vergadering van juli 2020 besproken en op de website geplaatst.  

 

8) Continurooster (vast agendapunt instemming OMR) 

Met elkaar is besproken hoe we verder gaan over het wel of niet inzetten van het 

continurooster.  

- Er is een intern stappenplan gemaakt 

- Er wordt achter de schermen contact opgenomen met organisaties die mogelijk 

de pauzes kunnen organiseren.  

- Kiesdrempel is bepaald voor team en ouders.  

 

9) Werkgroep Nieuwbouw (vast agendapunt) 

MR-leden hebben een rondje door de school gedaan. De renovatie is volop aan de 

gang. Momenteel geen nieuws te melden.  

 

10) Mededelingen directie 

Geen meldingen  

 

11) Rondvraag 

Geen rondvraag 

 

Actiepunten: 

- Continurooster stappenplan 

- Jaarverslag MR (secretaris)  


