
Notulen MR vergadering DE ENTREE 

26 oktober 2021 19.30-21-30 uur 

Aanwezig: Els Lammers, Jeroen Burlage, Chantal Fransen, Sophie Maassen, Jerremey Schutte 

Afwezig: Raymond van Asperen, Sander Duijts 

 

1 Welkom  

2 Notulen 22 juni 2021  

• Vastgesteld 

3 Zijn er vergaderpunten 

• Leerlingaantal: uitgangspunt is groepsgemiddelde van 26 met max van 28. In groep 1/2 

heb je groei ivm instroom. 28 leerlingen in de instructieruimte voor de kleuters blijkt in de 

praktijk de max. Groep 1/2a is de groeigroep en groeit tot aan de kerstvakantie tot 35-36. 

Vanaf januari komt 1c en daalt 1/2a weer naar 28. Tot de kerstvakantie is er elke dag 

extra ondersteuning aanwezig. Bij groepsactiviteiten is de groepsgrootte max 28 in het 

instructielokaal.  

Op basis van de huidige cijfers zitten er volgend jaar 40 leerlingen in groep 2 en het jaar 

daarna dus 40 in groep 3. Met de max van 28 leerlingen betekent dit meer dan één groep 

3. Jerremey is in gesprek over hoe dit qua lokalen is op te lossen. Jerremey wil voor de 

meivakantie weten hoe verder.  

Op het dakterras is ruimte voor 4 lokalen en een stuk leerplein, maar de gemeente 

bepaald wanneer er uitgebreid mag worden. Huidige gebouw is gebouwd op 225 

leerlingen met een max van 240. De huidige prognose eis 242 leerlingen aan het eind van 

het schooljaar.  

 

4 Rondvraag 

• Sophie oppert om een nieuwe oproep te doen voor nieuwe ouders voor de MR/IKC raad.  

• Verzoek om de vergaderdag te verplaatsen. Verplaatsing naar de maandag is het meest 

praktisch. Sander checkt nog of de verschuiving van de dinsdag naar de maandag botst 

met raadsvergaderingen. 

Acties:  

- Jerremey: brief voor kleuterklassen m.b.t. leerlingaantal 

- Els: vergaderdata aanpassen, Sander checkt nog of de verschuiving van de dinsdag naar de 

maandag botst met raadsvergaderingen. 

- Jeroen: Brief voor nieuwe leden met pre voor ouders die ook kinderen bij Kern hebben en 

verzoek of er een ouder voorzitter wil zijn.  

Volgende vergadering: 

• Maandag 13 december 

 

      

 


