
 
 
 
Notulen MR De Kerkuil 

 
Datum: 13-3-2018 
Locatie:  De Kerkuil 
Tijd: 20:00 
 
 
 
 
Voorzitter:  Marianne 
Notulist:  Laura 

 
 

 
Aanwezig: Sue Ellen, Marianne, Leonoor, Esther, Helga, Margret, Laura 
Afwezig: Johan 
 

 
 

 
Agenda: 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Notulen vergadering d.d. 16-01-2018 
3. Bespreking status actiepunten 
4. ingekomen stukken 
5. Schoolondersteuningsprofiel 
6. Groepen verdeling 201/19 
7. Vakantierooster 2018/19 
8. MR reglement 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
11. Acties 
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Notulen vergadering d.d. 16-01-2018 
Geen wijzigingen in de notulen. Wanneer de notulen op de website worden 
geplaatst zullen verwijzingen naar namen worden weggehaald. Notulen worden 
goedgekeurd. 
 

 
3 

 
Bespreking status actiepunten 
Actiepunt omtrent het opzoeken van de vorige enquete incl. uitkomsten over 
schooltijden heeft niets opgeleverd. De documenten zijn niet gevonden. Helga 
zal nog 1 keer navraag doen bij de vorige directie. Besproken is dat we niet zo 
zeer opnieuw een enquete over dit onderwerp willen houden, maar dat het 
belangrijker is om over eventuele wijzigingen goed te communiceren richting 
ouders, leerkrachten, sportverenigingen, etc. Er is besloten om dit punt 
regelmatig op de agenda te zetten om dit verder uit  te werken met als doel 
begin volgend schooljaar een overzicht van de verschillende opties met voor en 
nadelen om daarna een keuze te maken. 
 
Marianne geeft verder aan dat de MR e-mail nog steeds niet werkt. 
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Mededelingen vanuit team: Via de e-mail verspreid. Geen vragen over. 
Mededelingen vanuit directie: Alle onderwerpen staan op de agenda. 
Mededelingen vanuit OR: Geen update.  
 



Mededelingen vanuit GMR: De GMR is druk bezig met de ouderbijdrage van 
het Kleurenorkest. Er is een brief vanuit de GMR naar CvB gestuurd hierover. 
Wordt vervolgd. Volgende aandachtspunt voor de GMR zijn de Financien van 
Blosse.  
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Schoolondersteuningsprofiel 
Document is naar iedereen per e-mail gestuurd. De vragen die er zijn, zijn door 
het team beantwoord. Hiermee is het document goedgekeurd door de MR. 
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Groepen verdeling 2018/19 
Bestuur is akkoord met het voorstel om 1 FTE krimp niet met verplichte mobiliteit 
op te lossen. Tevens is de grotere reserve akkoord.  
 
Volgend schooljaar komen er 16 klassen: 2 groepen 8, 3 groepen 7, 1 groep 6, 1 
groep 5/6, 1 groep 5, 2 groepen 4, 2 groepen 3 en 4 kleutergroepen. 
 
Extra geld voor werkdrukverlichting is toegekend door kabinet. Er komt een X 
bedrag per leerling voor aankomend schooljaar (tot en met 2021). Team bepaalt 
hoe dit wordt ingezet. Hier zijn nog geen gesprekken over gevoerd. Dit wordt 
nog ingepland. 
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Vakantierooster 2018/19 
Voortgezet onderwijs zal de vaste week mei inregelen in de eerste week van 
mei. Dit betekent dat voor de Kerkuil de meivakantie 2 weken zal zijn en zal 
beginnen op 22 april. Het rooster kan nog niet helemaal definitief worden 
gemaakt aangezien er nog bepaalde onzekerheden zijn. Rooster zal volgende 
MR vergadering opnieuw worden besproken. Daarnaast dient nog bepaald te 
worden wat er met de stakingsuren gedaan moet worden (ofwel compenseren of 
niets doen). De Kerkuil neigt naar dit laatste, want compenseren is niet het idee 
van staken (je staakt niet voor niets). 
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MR reglement 

Het MR reglement is door Blosse opgesteld en gevraagd wordt of MR de Kerkuil 

hiermee akkoord gaat, met enige wijziging de naam van de school en aantal 

leden in MR. MR gaat akkoord. 
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Rondvraag 

Helga geeft aan dat de wijkagent de verkeerssituatie nabij de stoplichten bij de 

Kerkweg heeft onderzocht en hij heeft geen gevaarlijke situaties gezien. 

Wanneer wij weer iets horen van ouders, dan gaan we hier weer mee verder. 

Leonoor en Marianne geven aan dat de rotonde bij de Visweg er komt. 

Daarnaast heeft de school goedkeuring gegeven om door te gaan met het 

burgeriniatief voor het vernieuwde plein voor school. Dit betekent niet dat het er 

komt, maar dat er onderzoek naar gedaan gaat worden.  
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Sluiting 
Volgende MR vergadering is op 29 mei om 20:00. 
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Actiepunten 
Opstellen document over opties schooltijden en consequenties (uiterlijke 
deadline, begin volgend schooljaar; actie voor personeelsgeleding van MR). 
 

 


