
AGENDA VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool 

Maandag 20 September  

Aanvang 19.30 uur Teamkamer KAS 

Aanwezig: Bastiaan, Peter, Mike, Elise, Marliese en Daniëlle  

1) Vaststellen agenda  

Vastgesteld  

 

2) Ingekomen mails en post 

 

- Concept Extra overheidsgeld (zie agendapunt 4) 

- Concept Jaarverslag ( zie agendapunt 5) 

- Concept jaarplanning (zie agendapunt 6) 

- Jaarverslag MR  

 

3) Taakverdeling nieuw MR 

Voorzitter: Peter 

Notulist/secretaris: Elise en Daniëlle 

 

4) Extra Overheidsgeld (doorgeschoven vanuit laatste vergadering) 

Bekeken en de vragen zijn beantwoord. De MR stemt in 

 

5) Jaarverslag management rapportage (doorgeschoven vanuit laatste vergadering) 

Het jaarverslag is bekeken en de vragen zijn beantwoord. De MR stemt in. 

 

6) Jaarplanning 2020-2021 definitief vaststellen 

De jaarplanning is bekeken en aangevuld. De MR stemt in.  

 

7) Jaarverslag MR 

Het jaarverslag is bekeken en aangepast. De MR stemt in.  

 

8) Toekomst directie 

Mike neemt contact op met het bestuur over de toekomst qua directie op de KAS en 

verwijst daarbij naar het jaarplan waarin dit beschreven staat.  

 

9) Mededelingen directie 

Invalpool 

De invalpool (RTC) is zo goed als leeg binnen de gehele Groeiling. Dit wegens het 

grote lerarentekort. Het vervangingsprotocol is weer besproken en eventuele extra 

opties zijn benoemd. Er zal bekeken moeten worden wat verder (juridisch) mogelijk 

is, naast het al beschreven protocol.  

 

Speelplaats 

Er zit vertraging in de uitvoering wegens een gat in de begroting. Er zijn gesprekken 

gaande met het bestuur en Kind en Co om dit gat op te vullen.  

 



10)  Rondvraag 

Mike; zijn de gesprekken met de gemeente afgerond rondom het langdurig gebruik 

van de lokalen t.b.v. het KDV? Bastiaan: Ja, de Groeiling en Kind en Co mogen de 

lokalen de komende 10 jaar gebruiken voor het KDV 

 

Peter; wat is de stand van de missie en visie rondom de KAS?  

Bastiaan: In augustus jl. heeft het team een studiedag rondom dit thema gehad. Het 

ligt momenteel bij het kernteam. Vervolgens zal het terugkeren bij het team en de 

MR. Het is een terugkomend item. 

 
Actiepunten: 

- OV op de hoogte stellen over vaststellen ouderbijdrage 2022 – 2023 (secretaris)   
 

Vergaderdata: 
- 26 oktober 2021 
- 1 december 2021 
- 27 januari 2022 
- 8 maart 2022 
- 11 mei 2022 
- 20 juni 2022 

 

 


