
 
 
 
Notulen MR De Kerkuil 

 
Datum: 26-6-2018 
Locatie:  De Kerkuil 
Tijd: 20:00 
 
 
 
 
Voorzitter:Marianne 
Notulist: Margret  

 
 

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

 
 

 
Agenda: 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Notulen vergadering d.d. 29-3-2018 
3. Bespreking status actiepunten 
4. ingekomen stukken/mededelingen 
5. Schoolgids  
6. Data vergaderingen 2018=2019 
7. Passend onderwijs 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
10. Acties 
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Notulen vergadering d.d. 29-5-2018 
De notulen waren al eerder via de mail goedgekeurd. 
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Bespreking status actiepunten 

1. Schooltijden 
           Er is vanuit het team met meerderheid gekozen voor 5 gelijke dagen. 
           Over de manier waarop de pauze wordt ingevuld is wel verdeeldheid. 
           Eventueel is het mogelijk om de school om 8.30 uur te laten beginnen               
           i.p.v. 8.45 uur. Dit is momenteel een poll op de website. Er wordt niet veel  
           op gereageerd tot nu toe. 
 

2. Voorzitter geeft aan dat de MR e-mail nu werkt. Zij zal een mail 
verzenden naar de ICT coördinator dat het werkt. 

3. Verzuimbeleid: er is een goede bijeenkomst geweest met ouders waarin 
de directeur heeft aangegeven hoe het verzuimbeleid is. 

4. Nieuw MR-lid: doordat de formatie nog niet helemaal rond is, is het niet 
duidelijk of we deze leerkracht kunnen verwelkomen in de MR. Mogelijk 
zijn de taakuren niet toereikend voor deze taak. 

5. Budget werkdrukverlaging: de werkdrukverlaging voor de leerkrachten 
wordt door zittende leerkrachten gedaan, er is een vacature voor een 
onderwijsassistent (lopend), en de directeur is in gesprek met Toonbeeld 
over een muziekdocent. 
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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 mededelingen 
Mededelingen vanuit GMR: De GMR is druk bezig met de ouderbijdrage van 
het Kleurenorkest.  
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Schoolgids 
De concept schoolgids is door de MR doorgenomen. Er zijn wat tips en kleine 
wijzigingen gegeven. 
De schoolgids is met deze wijzigingen goed gekeurd 
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Data vergaderingen komend schooljaar 
Dinsdag 25 september 2018 
Dinsdag 13 november 2018 
Dinsdag 15 januari 2019 
Dinsdag 5 maart 2019 
Dinsdag 16 april 2019 
Dinsdag 11 juni 2019 
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. 
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Brief passend onderwijs 

Vanuit SWV IJmond is een brief verzonden over de commotie in het NOS-

journaal over het functioneren van samenwerkingsverbanden en de besteding 

van hun gelden. De directeur en de IB-er geven aan dat het 

samenwerkingsverband IJmond goed functioneert. Er wordt veel geld aan de 

scholen gegeven, die het goed kunnen besteden. Indien er overleg is, is dat 

ondersteunend. De overheadkosten (huisvesting b.v.) vinden we wel hoog. 

Er is nu een project gestart door de Kerkuil voor kinderen met uitstroom 

Praktijkonderwijs of BBL. Via het samenwerkingsverband komt hier waarschijnlijk 

budget voor ook vanuit Blosse. 

Als MR leden in het vervolg een vergaderpunt hebben naar aanleiding van de 

nieuwsbrief Passend Onderwijs, gelieve dit dan door te mailen aan de voorzitter. 

Zij plaatst het dan op de agenda. 
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Rondvraag 

Geen punten voor de rondvraag 
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Sluiting 
Volgende MR vergadering is op dinsdag 25 september om 20.00 uur 
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Actiepunten 
Voorzitter stuurt een mail naar ICT-coördinator dat de mail werkt. 

 


