
 
 
 
Notulen MR De Kerkuil 

 
Datum: 29-5-2018 
Locatie:  De Kerkuil 
Tijd: 20:00 
 
 
 
 
Voorzitter:  Marianne 
Notulist:  Esther 

 
 

 
Aanwezig: Sue Ellen, Marianne, Leonoor, Esther, Helga, Margret, Laura, Johan 
Afwezig: n.v.t 
 

 
 

 
Agenda: 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Notulen vergadering d.d. 12-03-2018 
3. Bespreking status actiepunten 
4. ingekomen stukken/mededelingen 
5. Formatieknip 
6. Budget werkdrukverlaging 

7. Vakantierooster 
8. Brief passend onderwijs 
9. Rondvraag 
10. Acties 
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Notulen vergadering d.d. 16-01-2018 
Geen wijzigingen in de notulen. Notulen worden goedgekeurd. 
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Bespreking status actiepunten 
Schooltijden 
Er zijn verschillende opties mogelijk. In de MR worden vandaag 6 opties 
besproken. Besloten wordt de opties die veel marge uren geven (meer dan 25 
uur onderwijstijd), te laten vervallen. Wanneer de leerlingen 25 uur per week 
onderwijstijd hebben zijn er genoeg marge uren. De overige 4 opties worden 
besproken met de leerkrachten. Hierbij wordt aangegeven dat de MR al opties 
heeft laten vervallen.  
Eventueel is het mogelijk om de school om 8.30 uur te laten beginnen i.p.v. 8.45 
uur. Dit kan in een enquete voorgelegd worden aan de ouders. 
 
Voorzitter geeft aan dat de MR e-mail nog steeds niet werkt. Dit zal worden 
aangegeven bij de ICT coördinator 
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Mededelingen vanuit team: Via de e-mail verspreid. Geen vragen over. Als 
aanvulling wordt aangegeven dat er een nieuw MR lid is gevonden vanuit het 
team. De directeur zal met dit teamlid in gesprek gaan over de taakuren.  
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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Formatieknip 
Leerlingtellingprognose: op 1 oktober 2017 waren er 413 kinderen i.p.v. 410, de 
daling van het aantal leerlingen is minder groot dan verwacht. 
Op het gebied van de schoolknip is er een minder grote reserve i.v.m. het 
aanschaffen van materiaal op het gebied van ICT. Wel blijven we ruim boven de 
minimale reserve grens 
Omdat de directeur er i.v.m. de te verwachte krimp in het leerlingenaantal van uit 
is gegaan dat er elk jaar een FTE zal verdwijnen is de prognose dat de reserve 
van de formatieknip zal groeien 
De formatieknip in 2018 is in de min gegaan door ziekteverzuim. Scholen 
moeten momenteel de eerste 14 dagen ziekte van personeel zelf betalen. 
Tijdens de griepgolf was er veel ziekteverzuim.  
 
De formatieknip is goed gekeurd 
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Budget werkdrukverlaging 
De afgelopen weken heeft het team gestemd over het budget werkdrukverlaging. 
Naar aanleiding hiervan is besloten dat er geld voor werkdrukverlaging gaat naar 
chromebooks en windows 10 devices. 
Verder is er budget voor muzieklessen op school (bijvoorbeeld door Toonbeeld). 
Als laatste is er budget voor extra leerkrachten en onderwijsassistentie. Mede 
door het budget voor de werkdrukverlaging en deeltijdontslag van een collega is 
er een vacature voor 3 dagen voor komend schooljaar. 
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Vakantierooster 
Volgend schooljaar is er opnieuw sprake van 2 weken meivakantie. De MR heeft 
gesproken over de inzet van de marge-uren. De groep 1 t/m 4 heeft 10,75 
marge-uren, groep 5 t/m 8 heeft 19.00 marge-uren. Besloten is dit op de 
volgende manier in te zetten. 
12 juli  hele dag                         3,75   5,5 
1 maart vanaf 12.30 uur            0        2,25 (vrijdagmiddag na carnaval) 
21 december vanaf 12.30 uur   0        2,25 (vrijdagmiddag na kerst) 
19 april vanaf 12.30 uur            0       2,25 (goede vrijdag) 
15 februari hele dag                  3,75   5,5 
29 mei hele dag                         3,75  3,75 (woensdag voor hemelvaart) 
De groepen 1 t/m 4 krijgen nu 0,5 uur te weinig les. Dit is geen probleem omdat 
het afgelopen schooljaar de onderbouw 1,5 marge-uren en de bovenbouw 2,75 
marge uren over hadden.  
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Brief passend onderwijs 

Vanuit SWV IJmond worden mensen gevraagd vanuit het team voor de 

ondersteuningsraad van het SWV. Daarnaast wordt gevraagd of de MR 

standaard elke vergadering het onderwerp passend onderwijs op de agenda wil 

zetten. Vanuit de nieuwsbrief die wordt gestuurd door het SWV zullen 

onderwerpen voor de MR worden geopperd. 

 

9 

Rondvraag 

De MR heeft een mail gekregen van ouders over frequent kortdurend 

ziekteverzuim van een leerkracht. De ouders maken zich hier zorgen over. De 

ouders vragen wat het beleid van de school is in deze.  

Hiervoor is een vaste procedure vanuit Blosse. De procedure zal worden 

gemaild naar de betreffende ouders. 



Afgelopen vrijdag was er op school een feest van 2 collega’s die 40 jaar in dienst 

zijn en 2 collega’s die eind van het schooljaar met pensioen gaan. De vraag is of 

de MR een attentie geeft aan deze mensen. 

De 2 collega’s die met pensioen gaan hebben beide een aantal jaar in de MR 

gezeten. Eén van de leden van de oudergeleding van de MR zal aanwezig zijn 

bij het afscheid van deze collega’s op woensdag 18 juli 
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Sluiting 
Volgende MR vergadering is op 26 juni om 20.00 uur 
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Actiepunten 
Vragen aan ICT coördinator of zij wil kijken naar de MR e-mail 

 


