
AGENDA VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool 

Woensdag 1 december  

Aanvang 19.30 online  

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

 

1) Vaststellen agenda  

De agenda is vastgesteld 

 

2) Actiepunten,  ingekomen mails en post 

 

- Groeiacademie  cursus MR 

Marliese gaat deelnemen aan de cursus. 

 

- Concept missie / visie  punt 4 

 

- Contact opnemen van innen ouderbijdrage (Daniëlle). 

In de algemene ledenvergadering in oktober wordt o.a. de ouderbijdrage 

vastgesteld voor het schooljaar daarop. Ons advies vanuit de MR is om dit 

onderdeel/de algemene ledenvergadering te verplaatsen naar juni. Je kunt dan 

beter inschatten of de ouderbijdrage verhoogd dient te worden, omdat je dan weet 

welke kosten er gemaakt zijn. Wij als MR kunnen hier dan ook onze mening 

geven voordat de bijdrage direct na de zomervakantie geïnd zal worden.  

 

- Cijferstrookjes groep 7 (Bastiaan)  

Voorheen kregen de kinderen in de bovenbouw strookjes mee met daarop recent 

behaalde cijfers. In de bouwvergadering voor de zomervakantie is al besloten om 

hier mee te stoppen. 

 

3) Corona 

Op school worden de adviezen vanuit de overheid gevolgd die bij de laatste 

persconferentie van 26 november zijn gegeven. Daarnaast worden alle tussentijdse 

wijzigingen goed bijgehouden en opgevolgd. Het dragen van de mondkapjes wordt 

niet verplicht bij kinderen vanaf groep 6. Het afnemen van zelftesten zal nooit op 

school plaatsvinden..  

 

De afgelopen periode zijn er meerdere groepen in quarantaine geweest. Gelukkig zijn 

bijna alle klassen weer compleet. Bij meerdere groepen kan er weer opnieuw geteld 

worden qua aantal besmettingen (3 kinderen binnen 14 dagen). 

 

Sint en Kerst wordt in aangepaste vorm gevierd.  

 

4) Concept Missie / visie  

Het concept is gelezen door de MR.  

Vragen: 

- Hoe komt de katholieke identiteit naar voren?  



 

- Hoe wordt passend onderwijs vorm gegeven? Denk aan kinderen met bijv. 

lichamelijke beperking. 

Antwoord Bastiaan: dit komt terug in het punt waarbij een kind mag zijn wie het is. 

Wordt niet specifiek benoemd.  

 

- Wat is het tijdspad qua uitvoering? 

Antwoord Bastiaan: zodra de missie/visie is vastgesteld moet dit ook echt geuit 

worden binnen de school in hoe je denkt en werkt; alles wat binnen de school 

gedaan wordt, moet verenigbaar zijn met de missie/visie. Het is de rode draad 

binnen de school. Ook bijv. het kiezen van methodes waarmee gewerkt wordt 

moet hier bij aansluiten. 

 

Op het moment dat de missie/visie definitief is vastgesteld, moet ook bekeken 

worden is de naam nog passend bij de school? Zo niet, welke naam zou beter 

passen? Hier zal een ‘denktank’ voor georganiseerd worden bestaande uit 

directie, een teamlid, ouder MR-lid, medewerker van Kind en Co. 

 

De MR stemt in met hetgeen wat er nu op papier staat.  

 

5) Management info 

Jan-Kees heeft al een gesprek gevoerd met Bastiaan en het team over de 

directievorming vanaf schooljaar 2022 – 2023. Er volgt nog een gesprek met de MR-

leden in januari. Verder geen nieuwe informatie.  

 

6) Terugkoppeling studiedag  

In de ochtend is er gesproken over EDI (Expliciete Directie Instructie) hoe dit vorm 

gegeven kan worden in ons lesgeven. In de middag is er gesproken over het 

invoeren van diverse nieuwe methodes. De betreffende werkgroepen hebben hun 

plan van aanpak voorgelegd. Dit alles zal nu verder uitgewerkt worden.  

 

7) Toekomst Kas Schoollokalen 

Gaan we voor 16 groepen en dan een streep trekken of gaan blijven verder groeien? 

Dit is de vraag die aan het team gesteld is tijdens de studiedag. De mening die 

gedragen wordt, is stoppen bij 16 groepen. Daarop volgt wel de volgende vraag: hoe 

wordt dan ons aannamebeleid? Dit is een punt ter discussie. Hier zitten diverse 

haken en ogen aan. Hoe kunnen wij dit het beste aanpakken? Dit gaat ook in 

samenspraak met het bestuur. Er moet een duidelijk tijdspad komen waarin ook de 

communicatie naar nieuwe ouders duidelijk zal worden.  

 

8) Update IKC/Speelplaats  

De begroting is rond. Er moet nu een werkoverleg plaatsvinden over hoe er gewerkt 

kan worden aan het plein en hoe er dan nog veilig gespeeld kan worden. Mogelijk 

kan men in week 50 al beginnen.   

 

9) Rondvraag 

Mike: geen ouders op het schoolplein stond aangegeven in de berichtgeving vanuit 

de directie. Dit gebeurd echter wel. Moet hier actie op ondernomen worden? 



Antwoord Bastiaan: momenteel zijn het voornamelijk ouders van kleuters, wegens het 

wijzigen van het deurenbeleid. Het wordt nog even aangekeken, mocht het nodig zijn 

wordt er actie op ondernomen.  

 

Peter: Dit is het eerste jaar met Brood en Spelen, komt er nog een evaluatiemoment? 

Antwoord Bastiaan: ja, dat komt er. Momenteel zijn er wel al steeds gesprekken 

gaande onderling over hoe het loopt.  

Qua betalingen voor de ouderbijdrage is het percentage ruimschoots behaald.  

Actiepunten: 

- 


