
 

 

 Notulen MR De Kerkuil 

 

Datum: 12-03-2019 

Locatie: De Kerkuil  

Tijd: 20:00 
Voorzitter: 

Marianne 
Notulist: Leonoor 

 Aanwezig: Sue Ellen, Marianne, Leonoor, 

Esther, Helga, Petra, Laura, Johan 

Gasten: Jantine Schavemaker, Janine Lap 

en Yvonne Koster 

Afwezig:  Margret 

 

1 Agenda 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Notulen vergadering d.d. 15-01-2019 
3. Bespreking status actiepunten - schooltijden 
4. Ingekomen stukken/mededelingen 

5. Cyclische tevredenheidsonderzoek 
6. Update begroting 

7. Reactie schooltijden formuleren 
8. Passend onderwijs 

9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 

 

2 Notulen vergadering d.d. 13-11-2018 

De notulen zijn goedgekeurd.  
 

 

3 Bespreking status actiepunten: Schooltijden 

Er zijn een aantal mails binnengekomen over de 

nieuwe schooltijden. Er staan veel opmerkingen en 

vragen in. De meeste vragen gaan over het tot stand 

komen van de nieuwe schooltijden. We gaan als MR 

het proces bekijken om zo de ouders een goed 

antwoord te kunnen geven. We gaan de vragen van 

de ouders beantwoorden. 

Er komt eerst een mail aan de ouders over het 

proces en daarna volgt een mail over de praktische 

kant. 

We gaan uitzoeken wat er in het verleden over 

afgesproken is.  

Voortaan komt er een aparte mail over de voorgang 

van de schooltijden. 

 



 

 

 4  

Mededelingen vanuit team: Geen 

 

Mededelingen vanuit directie: Geen 

 

Mededelingen vanuit OR: Geen 

 

Mededelingen vanuit GMR: Geen 

 

 

 

5 Cyclische tevredenheidsonderzoek 

Er is 3 jaar geleden een tevredenheidsonderzoek 

afgenomen. Elke 2 tot 4 jaar mag je zo’n onderzoek 

afnemen. Dat onderzoek is voor de ouders en het 

personeel. We gaan na de kerstvakantie (begin 

2020) een tevredenheidsonderzoek afnemen onder 

de ouders en het personeel. 

  

 

6 Update begroting 

Helga heeft de begroting gemaild naar Blosse en ze 

heeft goedkeuring gekregen. 

 

 

7 Reactie schooltijden formuleren 

Johan, Marianne en Helga gaan uitzoeken hoe er in 

het verleden afspraken zijn gemaakt over de 

schooltijden. 

 

 

8 Rondvraag 

Vakantierooster. Vanuit Blosse wilde ze regelen dat 

de vakanties van alle Blosse scholen gelijk zou 

lopen. We hebben als Kerkuil toestemming gekregen 

om toch af te wijken van het Blosse vakantierooster. 

We gaan onze vakanties aanpassen op de scholen 

van Castricum. 

 

 

9 Sluiting 

Volgende MR vergadering is op 16 april 2019 om 

20:00 uur. 

 

 

 

 

 


