
 

 Notulen MR De Kerkuil 

Datum: 18-06-2019 

Locatie: De Kerkuil  

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

en Petra 

 Aanwezig: Sue Ellen, Leonoor, Esther, 

Helga, Petra, Marianne 

Afwezig: Margret, Johan 

 

 

1 Agenda 

 

 

2 Notulen vergadering d.d. 16-04-2019 

De notulen zijn goedgekeurd.  
 

 

3 Bespreking actiepunten: 

Overnemen Margret en Esther 

 

 

 4 Mededelingen  

 

 

5 Evaluatie invoering schooltijd 

MR  staat achter haar besluit om mee te gaan met de 

enquête.  Communicatie had beter gekund. In de 

toekomst: Per situatie zal bekeken worden of er 

geïnformeerd en /of geraadpleegd wordt. 

 

 

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 
 
Studiedagen: woensdag 6 november 2019 
                        dinsdag 2 juni 2020 
 

7 Schoolgids is goedgekeurd. 

In september komt de papieren kalender. 

 

 

8 Vergaderdata: 
bijlage ambitiegesprek: document lezen voor de 
eerst volgende vergadering ter voorbereiding van die 
vergadering. 
 
 data:                         24 september 2019 
                                  12  november 2019 
                                  14 januari 2020 
                                  3 maart 2020 
                                  14 april 2020 
                                  9 juni 2020 
 

 

9 Passend onderwijs 

Geen brief 

 

 

10 Rondvraag 
Kwestie Pannaveld 
Pannaveld geeft overlast / afsluiting weg. Een 
gesprek tussen school, buurtbewoners  en gemeente 
heeft inmiddels plaatsgevonden. De gemeente 
bekijkt mogelijkheden van vernieuwing met andere 
materialen. De gemeente start procedure 
besluitvorming ivm afsluiting. De school en gemeente 
blijven in gesprek met buurtbewoners, 
vervolggesprek komt, gemeente nodigt uit. 
 

 

11 Sluiting 

Volgende MR vergadering is op 24 september 2019 

om 20:00 uur. 

 

 

 

 

 


