
 
 
 
Notulen MR De Kerkuil 

 
Datum: 16-1-2018 
Locatie:  De Kerkuil 
Tijd:                20:00 
 
 
 
 
Voorzitter:  Helga 
Notulist:  Leonoor 

 
 

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

 
 

 
Agenda: 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Notulen vergadering d.d,21-11-2017 
3. Bespreking status actiepunten 
4. ingekomen stukken 
5. Vacature 
6. Begroting 
7. Stichting Blosse/Kindcentrum 
8. School 19-20 gelijke schooldagen OO BB 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
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Notulen vergadering d.d.21-11-2017: Kleine wijzigingen in de notulen. 
Notulen worden goedgekeurd. 
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Bespreking status actiepunten 
GMR vraagt status steeds na. Nog geen concreet antwoord. Kleurenorkest 
vraagt vrijwillige bijdrage en daar worden hun klassenassistenten van betaald. 
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Mededelingen vanuit team: geen 
Mededelingen vanuit directie: geen 
Mededelingen vanuit OR: Er is vanuit de OR een oproep voor nieuwe leden.  
 
Mededelingen vanuit GMR: De GMR wil zich wat meer kenbaar maken dmv 
langs scholen gaan.  
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Vacature: School is bezig met de formatie voor volgend schooljaar. xxxx gaat 
ons per 1 maart verlaten. Er wordt voor haar een tijdelijke vervanging gezocht 
voor haar 3 dagen tot het einde van het schooljaar.  
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Begroting: De begroting is goedgekeurd. We hebben als MR daar nog niks van 
gezien. Er wordt aan gewerkt zodat we het in kunnen zien. De begroting is goed 
gekeurd dat we 1 fte moeten krimpen. xxxxx levert 3 dagen in en er zijn ook nog 
andere collega's die bij elkaar ook 0,28 fte inleveren. We hebben in 2017 minder 
uitgegeven aan personeel dan begroot. Dat samen zorgt ervoor dat we aan de 



krimp van 1,0 fte voldoen. xxxx en xxxx nemen afscheid aan het einde van het 
jaar. Daarvoor blijven xxxx en xxxx in onze school. Zij vervingen de jong voor 
oud regel. Helga gaat met het nieuwe begrotingsplan naar Flore voor 
goedkeuring.  
Als MR gaan we stemmen en we stemmen voor de begroting van Helga.  
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Stichting Blosse/ Kindcentrum: Stichting FLore is samen met stichting Forte 
en SKH gefuseerd tot stichting Blosse. We gaan intensiever met elkaar 
samenwerken. Er komt een manager voor de stichting die de kinderopvang 
peuterspeelzaal en scholen onder zijn hoede gaat nemen. Per 1 februari gaan 
wij samen binnen ons dorp. De bestuurder van SKH is bestuurder van Blosse 
geworden. Samen met nog een man. Nu vormen zij met zijn drieën college van 
bestuur. Adrie Groot zal voorzitter zijn.  
 

8 School 19-20 gelijke schooldagen OO BB: We zijn als school uren aan het 

sparen om eventueel de schooltijden gelijk te trekken voor de onder en boven 

bouw voor het schooljaar 2019 / 2020. We gaan de enquête opzoeken om te 

kijken hoe ouders er toen over dachten. Het is ook wenselijk om te kijken hoe de 

ouders er nu over denken.  

9 Actiepunten: We gaan de opties voor de uren die gespaard worden bekijken en 

de mogelijkheden onderzoeken. 

10  Rondvraag: Johan heeft een vraag over het incident dat laatst op het 
schoolplein is voorgevallen. Zijn vraag is hoe zoiets kan gebeuren. Komt dit door 
onvoldoende toezicht of door te wild buiten speel gedrag van de kinderen.  
Johan heeft de vraag waarom de ene groep 8 eerder begint met citotoets dan de 
andere. Daar is geen reden voor. Je mag binnen een aantal weken de toetsen 
afnemen en zelf weten wanneer. 
Marianne vraagt zich af of er al meldingen zijn op school van kinderen die last 
hebben met de nieuwe instelling van de stoplichten bij de kruising Rijksweg 
Kerkweg en Burgemeester Nieuwenhuizenstraat. Helga heeft nog geen 
meldingen gehad. Johan stelt voor om de wijkagent uit te nodigen en om 
opheldering te vragen.  
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Sluiting 
Volgende MR vergadering 13 maart 2018 om 20.00 

 


