
Notulen VERGADERING MR Kardinaal Alfrinkschool 
Woensdag 20 april 19.30 uur 

 

Aanwezig: Peter, Mike, Bastiaan, Lindi, Marliese, Elise (notulist) 

Afwezig: Daniëlle 

 

1) Vaststellen agenda  

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2) Voortgang  MR verkiezing => OMR 

 

Op de oproep die we gedaan hebben zijn 3 reactie gekomen.  

Er moeten verkiezingen uitgeschreven worden. 

Elise stuurt kandidaten een mail met vraag om een foto en over de verdere gang van zaken 

nu. 

Verkiezingen gaan we houden in week van 16 t/m 20 mei, liefst digitaal. Mike gaat uitzoeken 

of dit via Kwieb kan. Plan B als dit niet lukt dan wordt het op papier. 

 

3) Voortgang opvolging Bastiaan 

 

Er zijn 2 kandidaten op gesprek geweest, waarvan er 1 is afgevallen. Met de ander wil men 

graag een 2e gesprek. Datum is hiervoor nog niet bekent.  

Er is nog een extra brief binnengekomen van een extern persoon die eerder voor de 

Groeiling heeft gewerkt. Deze wordt nog uitgenodigd voor een 1e gesprek.  

Mocht deze ook doorgaan naar een 2e gesprek dan worden deze 2e gesprekken tegelijk 

gevoerd.  

 

4) Opbrengst Cito M-toets 

 

De analyse geschreven door IB-er wordt kort besproken. 

Vooral leerjaar 4 en 6 worden naar aanleiding van de M-toetsen extra in de gaten gehouden. 

 

5) OV Bijdrage 

 

De OV heeft een mail gestuurd met hierin uitgelegd dat er door hogere kosten een verhoging 

van de ouderbijdrage voor het schoolreisje nodig is.  

We gaan allemaal akkoord met een extra algemene ledenvergadering hiervoor in juni en een 

eventuele verhoging van de ouderbijdrage voor het schoolreisje van €2,50 per kind. 

Mike stuurt Agnes een mail hierover met nog enkele vragen over de argumentatie voor de 

verhoging. 

 

6) Rondvraag 

 

Mike vraagt of de BSO vol zit n.a.v. een verhaal dat hij hoorde over een eventuele nieuwe 

aanmelding op de KAS. Dit is niet het geval. Afgesproken wordt om volgend schooljaar Kind 

& Co uit te nodigen bij een vergadering. 



Fietsenrekken worden niet door alle leerlingen gebruikt geeft Elise aan, staan veel fietsen 

buiten het hek. Bastiaan heeft dit in zijn vizier en gaat hiermee aan de slag. 

 

 

Actiepunten: 

- Elise neemt contact op met nieuwe MR-kandidaten 

- Mike zoekt uit of stemmen via Kwieb kan. 

- Peter nodigt Kind & Co uit voor een vergadering in oktober/november nieuwe 

schooljaar. 

 

 


