NOTULEN VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool
Donderdag 27 januari
Aanvang 19.30
Aanwezig: Jan-Kees (bij agendapunt 3 en 4), Bastiaan (vanaf agendapunt 4), Marliese,
Peter (voorzitter), Mike, Daniëlle, Elise (notulist)
1) Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld.
2) Actiepunten, ingekomen mails en post
-

Begroting Kas 2022 (zie agendapunt 5)

3) Toekomst directievoering Kas
Er is overleg geweest tussen Jan-Kees en Bastiaan over de directievoering op de KAS.
Er is voorgelegd aan het team en MR of er enthousiasme is voor een jaar langer aanblijven
van Bastiaan. Beide zijn enthousiast.
Besloten is dat Bastiaan nu nog 1,5 jaar blijft.
Idealiter wordt er na de zomer al begonnen aan het inwerken van opvolging, zodat
continuïteit gewaarborgd blijft.
Stappen die hiervoor genomen moeten worden en opties die er zijn, worden besproken en
door Jan-Kees verder uitgewerkt.
Volledige MR is blij dat Bastiaan nog blijft.
4) Toekomst Kas schoollokalen
We bespreken de huidige en toekomstige groei van de KAS.
Wat willen we als KAS zijnde als de lokalen vol zijn en er behoefte is binnen Waddinxveen
aan meer?
Wat vindt het team en wat vindt de MR? Hoe staat de directie en het bestuur hierin?
Eerder besproken en nieuwe mogelijkheden en opties worden genoemd en nogmaals
besproken.
Verder wordt er gekeken welke stappen er genomen moeten worden om hier een beslissing
over te nemen.

Bastiaan zal nogmaals het gesprek aangaan met zowel met team en MR en naar aanleiding
daarvan een plan gaan voorleggen aan Jan-Kees. Zij zullen dan samen kijken wat mogelijk
en haalbaar is.
Bastiaan wordt op de hoogte gebracht van wat er met Jan-Kees besproken is.
5) Begroting Kas
Begroting 2022 wordt besproken en toegelicht door Bastiaan.
MR stemt in met de begroting.
6) Jaarplan Kas
Jaarplan is begin dit schooljaar uitgebreid besproken. Het is nu kort doorgenomen wat de
stand van zaken is.
7) Voorstel vakanties nieuwe schooljaar
Voorstel dat uit het directeurenoverleg Waddinxveen is gekomen wordt besproken, er wordt
ingestemd.
Studiedagen worden later gepland.
8) Rondvraag
-

Contact met OV over de ouderbijdrage wordt besproken. Daniëlle gaat er achteraan.

-

Brood & Spelen wordt besproken.

-

Elise haar termijn verloopt na dit schooljaar en zij geeft aan zich niet opnieuw
verkiesbaar te stellen. De volgende vergadering wordt hier verder over gesproken.

Actiepunten:
-

Daniëlle neemt wederom contact op met de OV betreffende de ouderbijdrage.

