
 

 Notulen MR De Kerkuil 

Datum: 13-11-2018 
Locatie: De Kerkuil  

Tijd: 20:30 
Voorzitter: Marianne 
Notulist: Laura 

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

 Agenda 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Notulen vergadering d.d. 25-09-2018 
3. Bespreking status actiepunten 
4. ingekomen stukken/mededelingen 
5. Vacatures en nieuw personeel 
6. Schoolontwikkelingsplan 
7. Plannen LB functies 
8. Passend onderwijs 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 

2 Notulen vergadering d.d. 25-09-2018 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 

3 Bespreking status actiepunten 
Voorstellen van nieuw MR lid: Petra, leerkracht groep 7. 
 
Schooltijden opties. Dit onderwerp wordt nu elke keer in de nieuwsbrief 
opgenomen. De poll op de website gaat 50/50, maar verder weinig overige 
reacties vanuit ouders. Waarschijnlijk wordt de volgende informatie in de 
nieuwsbrief nog concreter (benoemen van de specifieke schooltijden). Ook bij de 
leerkrachten is soms nog onduidelijkheid over wat de consequenties precies gaan 
zijn. Dit zal verder op school opgepakt worden. Er zal tevens bekeken worden wat 
de impact kan zijn op sportverenigingen en eventuele impact op het 
Kleurenorkest. Belangrijk is dat er duidelijkheid moet zijn voor de kerstvakantie. 

 

 4 
Mededelingen vanuit team: Zijn apart gemaild, voorafgaande aan vergadering. 
Mededelingen vanuit directie: Geen 
Mededelingen vanuit OR: Geen. Er zijn echter wel nog leden nodig lijkt het. 



Mededelingen vanuit GMR: Resultaten van de IEP scores van de Blosse 
scholen zijn bekeken. Kerkuil zit op het gemiddelde. Wat is de reactie van de 
Kerkuil hierop?  
Antwoord: De resultaten waren te verwachten voor de huidige groepen 8 op basis 
van de resultaten uit voorgaande jaren. Het zou zorgelijk zijn als dit niet voorzien 
was, maar dat is dus niet het geval. Daarnaast wordt ook gekeken naar de groei 
ten opzichte van vorig jaar/niveau. 
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Vacatures en nieuw personeel 
Voor de vakantie gestart met 5 nieuwe mensen. Na de vakantie zijn 2 
leerkrachten gekomen voor een vertrekkende leerkracht. Dus de formatie is weer 
rond. Ook voor de praktijkklas (max 12 kinderen) is een leerkracht gevonden. Aan 
de uitnodiging voor deze praktijkklas naar andere scholen toe wordt gewerkt 
(gericht aan scholen van samenwerkingsverband). Mocht hier onvoldoende animo 
voor zijn, dan zullen de andere Blosse scholen ook aangeschreven worden. 
 
Zijstap: vorig jaar was er ook een aparte klas voor de kinderen die aan de 
bovenkant van het spectrum zitten. Dit is nu niet meer het geval. Echter, 2 
leerkrachten pakken dit onderwerp wel verder op. 
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Schoolontwikkelingsplan 
Geen instemming is benodigd. 
Er zijn verder geen vragen. Een en ander wordt toegelicht. 
Tevens gesproken over het SOL model (model voor sociaal ontwerpen). Dit wordt 
gebruikt om de kwaliteit te waarborgen. Dit zorgt ervoor dat er wordt teruggekeken 
naar wat een bepaalde werkgroep heeft gedaan en of dat volgens verwachting is 
(Waar staan we? Wat is er gebeurd?). 
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Plannen LB functies 
LB leerkrachten hebben een extra expertise en die zijn uiteengezet. 
Schema is kort toegelicht. Geen vragen. 
 

8 
Passend onderwijs 
Nieuwsbrief Passend Onderwijs IJmond meegestuurd. Geen vragen hierover. 
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Rondvraag 
Er blijkt dat er subsidie is voor zonnepanelen. De Kerkuil heeft al zonnepanelen! 
Dus de subsidie is voor de Kerkuil niet relevant. 
 

10 
Sluiting 
Volgende MR vergadering is op dinsdag 15 januari 2019 om 20:00 uur. 
 

 

 


