
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notulen MR De Kerkuil 

 
Datum: 17-01-2017 
Locatie:  De Kerkuil 
Tijd:       20:00 
 
 
 
 
Voorzitter:  Helga 
Notulist:  Esther 

 
 

 
Aanwezig:  
Femke, Margaret, Johan, Leonoor, Helga, Laura 
 
Afwezig: 

• Marianne, Sue Ellen  
 

 
Agenda 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Notulen vergadering d.d. 
3. Bespreking status actiepunten 
4. Ingekomen stukken/ leesmap, mededelingen team, Directie, OR en 

GMR 
5. Onderwijsinspectie 
6. Vakantierooster 
7. Begroting 
8. Personeelswisselingen 
9. Profiel directie 
10. Rondvraag 

 

 
1 

 
Opening en vaststelling agenda 
 

- xxx in het vervolg vragen om de verwarming hoger te zetten t.t.v. M.R. 
vergaderingen 

- Geen inkomende punten  
 

2 Notulen vergadering d.d. 22-11-2016 
Geen bijzonderheden 
 

3 Bespreking status actiepunten n.v.t. 
 

4 Mededelingen team: 
• iedereen is op het moment druk bezig met het bezoek van de 

inspecteur, natuurlijk willen we het allemaal tot een succes maken! 
• xxx heeft afscheid genomen voor de kerst, ook xxx heeft dit moment 

afscheid genomen van de ouders, hij kan door zijn ziekte niet meer het 
werk doen zoals hij dat zou willen. Hij heeft te veel tijd nodig om te 
herstellen na het werk, dit gaat ten koste van zijn gezondheid. 

• xxx is na een periode van ziekte gestart in groep 6 naast xxx. Hij neemt 
de plaats van xxx in. 



• In de groep van xxx naast xxx is xxx gestart. Een enthousiaste 
leerkracht. 

• De kerstfestiviteiten waren weer een succes in alle groepen. 
• Alle groepen zijn nu in de voorbereiding van de Cito-middentoetsen. 
• In een aantal groepen is het nieuwe IPC-project al net gestart, de 

andere groepen bereiden dit nog voor. 
• Het team dat xxx helpt in de directietaken is enthousiast gestart. 

 
Medelingen directie: 

• Gym groep 3: xxx is met betreffende ouders bij het bestuur geweest. 
xxx had hierbij een bemiddelende rol. Afgesproken dat school 2 opties 
zou onderzoeken; 
De kinderen worden met de bus naar de gymzaal gebracht gefinancierd 
door de gemeente Castricum 
Gesprek met de vakleerkracht of zij eventueel een gedeelte van de 
pauze zou willen opofferen. Dit heeft geleid tot het volgende compromis; 
De leerkracht vertrekt 8.30 uur van school. De gymles begint om 9.00 
uur. De vakleerkracht heeft haar koffiepauze ingeleverd. Op deze 
manier beginnen de volgende lessen op dezelfde tijd. De M.R. is het 
niet eens met de tegemoetkoming van de school. en is van mening dat 
het bestuur niet achter de school heeft gestaan waar zij dit wel had 
moeten doen.  

 
De G.M.R. wordt ingeschakeld en er wordt na gevraagd of het bestuur op 
de juiste wijze bemiddelend is geweest.  

 

• Het hek zal in het vervolg ’s morgen 5 minuten eerder open gaan. Dit 
omdat er bij het hek onveilige situaties ontstonden doordat er te veel 
kinderen op de weg stonden.  

 
 
Vanuit OR en GMR  geen opmerkingen 
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Onderwijsinspectie 
De Kerkuil heeft maandag 16-01-2017 bezoek gekregen van de 
onderwijsinspectie. Het team is heel trots dat we op alle punten een voldoende 
hebben behaald en zelfs één goed.  
 

  



6 Vakantierooster 
Normaal wordt het vakantierooster vastgesteld in januari. Het team heeft 
aangegeven graag 2 weken meivakantie te willen. Dit is op het moment niet 
mogelijk. xxx is aan het berekenen of er een toch een mogelijkheid is en komt 
hier de volgende M.R. vergadering op terug.  
 

7 Begroting 
De “oude” begroting is geldig tot juni 2017. In maart is er een 
voortgangsrapportage. Volgend schooljaar is er hoogstwaarschijnlijk sprake 
van 16 groepen. Er hebben zich 68 nieuwe leerlingen aangemeld dit schooljaar 
 

8 Personeelswisselingen 
xxx is geheel onverwacht gestopt met lesgeven. Hij heeft afscheid genomen 
van de leerlingen maar nog niet van de leerkrachten. Tegelijkertijd is xxx 
minder gaan werken. Hij werkt nu 2 dagen per week.  
Dit heeft geleidt tot de volgende oplossing. xxx werkt nu in groep 6 naast xxx. 
Voor groep 7 is er voor 3 dagen een nieuwe leerkracht; xxx.  
 
In groep 1-2 gaat xxx met zwangerschapsverlof en komt xxx terug van 
zwangerschapsverlof. xxx zal nu in groep 1-2b gaan werken i.p.v. in 1-2c. Op 
deze manier heeft groep 1-2c het hele jaar 2 vaste leerkrachten.  
 

9 Profiel directie 
Afspraken: 

• xxx neemt contact op met zijn contact over de procedure 

• xxx neemt contact op met de GMR 

• De volgende M.R. vergadering komt het directie profiel opnieuw terug 
 

 Actiepunten 

• Uitkomst GMR over bemiddelende rol bestuur bij de klacht over de gym 
tijden 

• Zie 9. Profiel directie 
 
Volgende MR 
Dinsdag 14– 03 - 2017, 20:00 uur 
 

 

 

 


