
 

 

 Notulen MR De Kerkuil 

 

Datum: 16-04-2019 

Locatie: De Kerkuil  

Tijd: 20:00 
Voorzitter: Helga 
Notulist: Sue Ellen 

 Aanwezig: Sue Ellen, Leonoor, Esther, 

Helga, Petra, Johan 

Afwezig:Laura ,Marianne,Margret 

 

1 Agenda 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Notulen vergadering d.d.12-03-2019 
3. Bespreking status actiepunten - 

schooltijden 

4. Ingekomen stukken/mededelingen 
5. Schoolplan 2015-2021 

6. Vakantierooster 2019-2020 
7. Resultaten cito 

8. Schooltijden enquête 
9. Passend onderwijs 

10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 

 

2 Notulen vergadering d.d. 12-03-2019 

De notulen zijn goedgekeurd.  
 

 

3 Bespreking actiepunten: schooltijden 

Zie punt 8 

 

 

 

 4  

Mededelingen vanuit team: de koningsspelen 

waren heel leuk, de organisatie was goed geregeld.  

 

Mededelingen vanuit directie: al het personeel 

heeft een laptop gekregen om nog beter hun werk te 

kunnen doen 

 

Mededelingen vanuit OR: Geen 

 

 



Mededelingen vanuit GMR: Geen 

 

 

5 Schoolplan 2015 – 2021 

Toestemming aanvulling verlenging 2 jaar  

  

 

6 Vakantierooster 2019-2020 

 

gekozen om de meivakantie gelijk te laten lopen 
met die van het voortgezet onderwijs in 
Castricum.  Dit betekent dat de tweeweekse 
vakantie zal starten op een woensdag en zal 
eindigen op dinsdag 5 mei.  
 Herfstvakantie van 21 oktober 2019 tot en met 
25 oktober 2019 
Kerstvakantie van 23 december 2019 tot en met 
3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie van 14 februari tot en met 21 
februari 2020 
Pasen van 10 april 2020 tot en met 13 april 2020 
Meivakantie van 22 april 2020 tot en met 5 mei 
2020 
Hemelvaart van 20 mei 2020 tot en met 22 mei 
2020 
Pinkster op 1 juni 2020 
Zomervakantie van 3 juli 2020 tot en met 14 
augustus 2020 
 
20 december 2019 alle kinderen vrij vanaf 12.30 
(na de kerstviering) 
13 februari 2020 zijn alle kinderen vrij vanaf 
12.30 (na carnaval) 
3 juli is de vrijdag voor de zomervakantie 
 
2 studie dagen nog nader te bepalen. volgende 
MR 
 
 
 

 

7 Resultaten cito 

Resultaten zijn binnen de norm. 

Groep 4: kinderen kunnen niet goed 

automatiseren 0-20 

3 keer per week krijgt de juf hulp van assistenten 

Ze oefenen in circuitvorm , en krijgen extra 

oefeningen 

  

Groep 6: begrijpend lezen. 

 



aan de hand van modellen, voordoen door 

leerkracht, aan de hand meegenomen door 

leerkracht 

 

Groep 8 : begrijpend lezen, spelling en 

werkwoordspelling  

 

Afgelopen jaar is voldoende actie ondernomen 

.De leerkrachten hebben hun best gedaan .  

IEP is vandaag ( 16 april) begonnen.  
 

8 Schooltijden enquête 

Naar aanleiding van de enquête is besloten om 
af te stappen van het 5 gelijk dagen model.  
Het aantal ingeleverde enquêtes was groot. 90% 
van alle kinderen van groep 1 tot en met 7 
hadden een keuze ingeleverd.  
Van alle enquêtes is 230 keer de keuze gemaakt 
voor schooltijden met een vrije 
woensdagmiddag. 64 Keer is de keuze gemaakt 
voor vijf gelijke dagen en 29 keer neutraal. 
 
De meerderheid heeft gekozen voor schooltijden 
maandag tem vrijdag van 8.45 tot 14.30. 
 
Dit zal naar ouders gecommuniceerd worden 
door een mail. Dit zal ook meerdere keren onder 
de aandacht worden gebracht, door mail en 
nieuwsbrieven.  
 

 

9 Passend onderwijs 

Geen brief 

 

10 Rondvraag  

9 Sluiting 

Volgende MR vergadering is op 18 juni 2019 om 

20:00 uur. 
 

 

 

 

 


