
AGENDA VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool 

Dinsdag 8 maart 

Aanvang 19.30 Online 

Aanwezig: Peter, Elise, Mike, Bastiaan, Lindi, Marliese en Daniëlle 
Bij agendapunt 2 namens de OV: Maaike en Agnes 

 
1) Vaststellen agenda  

De agenda wordt vastgesteld.  

 

2) Onduidelijkheden ouderbijdrage OV  

Er was wat onduidelijkheid over wanneer de ouderbijdrage wordt vastgesteld en de 

periode van innen.  

 

Voorbeeld:  

 

In april 2022 weet de OV ongeveer wat de uitgaven zijn geweest en of er een 

eventuele verhoging nodig zal zijn. In oktober 2022 wordt tijdens de AOV de 

ouderbijdrage vastgesteld voor het schooljaar daarop (2023 – 2024). De inning die in 

september 2022 wordt gedaan, is dus al vastgesteld in oktober 2021. De OV kijkt dus 

1,5 jaar vooruit.  

 

Vanuit MR en OV is de wens om de periode van anderhalf jaar te verkorten. Hierdoor 

zou lopende het schooljaar een extra ALV moeten worden gehouden. Onder het 

huidige financiële klimaat kan dan ook meer doelgericht en vooral sneller worden 

bijgestuurd/geïndexeerd. De OV is bezig met het herzien van zijn statuten en 

huishoudelijk reglement. Dit punt nemen zij daarin mee. De statuten het huishoudelijk 

reglement zullen ook langs de MR worden gestuurd. Ook houdt de OV rekening met 

de nodige tijd voor goedkeuring van indexatie door MR.  

 

3) Actiepunten, ingekomen mails en post 

 

- Notulen GMR 

- Update opvolging Bastiaan (zie agendapunt 6) 

- Concept vacature tekst (zie agendapunt 6) 

- Werkverdelingsplan (zie agendapunt 7) 

 

4) Update eventuele naamsverandering 

Uit de stemming is naar voren gekomen dat de meeste teamleden voor 

naamsverandering zijn. Wel kijkend of de letters K.A.S. hergebruikt kunnen worden, 

omdat het een bekend begrip is binnen Waddinxveen. Het mag wel allemaal wat 

moderner en meer passend bij de visie.  

 

De denktank die zich hier over gaat buigen bestaat uit één collega van Kind en Co en 

uit drie teamleden.  

 

 



5) Voortgang invulling formatie 

Het aantal groepen blijft bij 13 groepen exclusief de instroomgroep die in de loop van 

het schooljaar zal starten. De knelpunten die er zijn, zijn besproken.  

 

6) Voortgang opvolging Bastiaan  

Er is een strakke tijdsplanning opgesteld.  

Mike gaat namens de oudergeleding in de BAC.  

 

De vacaturetekst is opgesteld met het kernteam en Roos van personeelszaken. Op 

de studiedag is de tekst doorgenomen met het team. Hier kwamen geen grote 

wijzigingen uit. De oudergeleding neemt hem ook door. Op eerste oog geen op- of 

aanmerkingen.  

 

7) Werkverdelingsplan 

Het plan is binnen het team besproken en zij hebben ermee ingestemd. 

Het plan wordt binnen de MR besproken. De vragen die er zijn, worden toegelicht. De 

PMR stemt in.  

 

8) Voorbereiding MR verkiezing => OMR 

Aan het einde van dit schooljaar loopt de termijn van Elise (oudergeleding) en 

Daniëlle (personeelsgeleding) af. Elise heeft aangegeven te willen stoppen. Daniëlle 

zal zich herkiesbaar stellen binnen het team.  

 

Elise schrijft de oproep voor ouders. Deze zal via Kwieb verspreid worden. Daniëlle 

stelt het team op de hoogte via de mail. Voor 1 april as. Kunnen kandidaten zich 

aanmelden. Daarna zal er bekeken worden of er verkiezingen nodig zijn.  

 

Volgend schooljaar loopt de termijn van Mike (ouder) en Lindi (personeel) af en zal 

de plek van Bastiaan overgenomen worden door de nieuwe directeur. Dit zijn grote 

wijzigingen binnen de samenstelling van de MR. Er zijn opties besproken om de 

continuïteit te borgen binnen de MR op de lange termijn.  

9) Rondvraag 
Mike: Is er een deadline wanneer het schoolplein klaar is?  
 Bastiaan; Het schoolplein zou binnen nu en twee weken klaar moeten zijn. Er 

lopen nog wel gesprekken om de puntjes op de i te zetten.  
  

Mike: Wat is er uit de gesprekken gekomen met Kind en Co rondom 
gebruiksmaterialen?  
 Bastiaan; Kind en Co zal 1/3 van de gebruikskosten gaan vergoeden.  

 
Mike: Is er al een vervanger voor de overblijf coördinator van Brood en Spelen? 
 Bastiaan; Ja. Er is iemand aangesteld, Simone Vrolijk. Ook met haar zullen de 

komende periode gesprekken gevoerd worden over het verloop van de overblijf.  
 

Peter: Aan de slootkant is maar één opening in het hek om op schoolplein te komen/ 
te verlaten. Is dat voldoende?  
 Bastiaan; Ja, volgens de experts die de berekeningen hebben gemaakt zou dit 

voldoende moeten zijn.  
 



Actiepunten: 

- Verkiezingen MR; opstellen en versturen om kandidaten te werven  Elise 

- 20 april as. extra vergadering 


