NOTULEN VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool
Dinsdag 26 Oktober
Aanvang 19.30 uur via Teams
Aanwezig: Bastiaan, Peter, Mike, Elise, Marliese en Daniëlle
1) Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld
2) Actiepunten, ingekomen mails en post
-

Analyse vaardigheidsgroei (zie agendapunt 3)
Mike heeft contact gehad met Jan Kees vanuit het bestuur. Er komt een gesprek
in januari.

3) Cito E-toets 2020
Opvallend is dat de huidige groepen 5 onvoldoende groei hebben gemaakt op de
cito’s. De NPO gelden worden nu ook veel voor deze groepen ingezet. Mogelijk heeft
het te maken met Corona in de afgelopen twee schooljaren. Ook de invoering van de
nieuwe rekenmethode in de toenmalige groepen 3 en 4 en het zoekende zijn naar
een passende methode voor begrijpend lezen, kan meegespeeld hebben in de
scores.
Ouders zijn op de hoogte van deze score d.m.v. het meegegeven eindrapport.
Ouders waarvan de kinderen extra leertijd krijgen aangeboden zijn op de hoogte
gebracht van deze ondersteuning.
4) Startgesprekken
De startgesprekken en de vrije inloopmomenten zijn volgens het team prettig
verlopen. Het team zou dit graag zo willen behouden. Ook de OMR heeft dit als
prettig ervaren. Zeker de inloop, wat plaats vond in kleine groepjes en het feit dat het
kind erbij betrokken is, was erg fijn.
5) Toekomst KAS schoollokalen
We hebben ruimte voor 16 groepen. De school is groeiende, met de inloopgroep erbij
kunnen we momenteel nog twee groepen groeien in de toekomst. Wat gaan we doen
als alle groepen gevuld zijn? Willen we in noodlokalen verder groeien? Waar komen
deze lokalen te staan? De gemeente kan binnen een straal van 2km van de school
ruimtes toewijzen. Willen we de geborgenheid van de school en de kwaliteit
behouden? Is dat haalbaar met een dependance? De meningen hierover zijn binnen
de MR verdeeld. Binnen het team moet het nog besproken worden wat de kijk hierop
is. We komen hier op terug.
6) OV - ouderbijdrage
Daniëlle heeft gesproken met de OV over de ouderbijdrage schooljaar 2022 – 2023.
Het boekjaar voor deze bijdrage loopt van oktober tot oktober a.d.h.v. de teldatum.
Rond mei zal de OV gaan evalueren of de ouderbijdrage die vastgesteld was voor dit

schooljaar voldoende was en of er eventuele verhoging van toepassing zal zijn voor
het nieuwe schooljaar. Met de OV moet nog besproken worden wanneer de bijdrage
geïnd zal worden bij ouders. Binnen de MR zijn wij van mening dat dit nu niet op het
juiste moment gebeurd.
7) IKC/Speelplaats
Er zijn gesprekken gaande tussen Kind en CO en de KAS over de onderstaande
punten.
-

-

Zorg bij kinderen; mag Irma (IB’er) ingeschakeld worden als er bijvoorbeeld een
kind bij de peutergroep zit die bepaalde zorg nodig heeft?
De observatiesystemen zijn nu nog wisselend van elkaar. Kan Kind en CO
overstappen/aansluiten bij het observatiesysteem dat wij bij de kleuters
gebruiken?
Hoe gaat het wennen verlopen van de peutergroep naar de kleutergroep?
Hoe worden de kosten verdeeld, qua verbruiksmaterialen? Er is een voorstel
uitgegaan naar Kind en CO.

Speelplaats:
Er is weinig nieuws te melden. Het zal langer duren dan gehoopt. Dit komt mede
door de drukte bij de bedrijven.
8) Missie/Visie
Er is geen nieuwe informatie te delen.
9) Toekomst Directie
Er zijn gesprekken gaande.
10) Rondvraag
Peter; Er waren plannen voor een klusklas, wat is de status hiervan? Momenteel niet
aan de orde, is anders ingevuld.
Elise; Waarom krijgen de kinderen van groep 7 één keer in de zoveel tijd
cijferstrookjes mee naar huis? Bastiaan komt hier op terug.
Actiepunten:
-

Punt 5 meenemen naar het team en de mening daarover vormen. – Bastiaan
Contact opnemen met OV over moment van innen ouderbijdrage. - Daniëlle
Strookjes groep 7 – Bastiaan

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

