
 

 
 
Notulen van de MR De Kerkuil 
Marianne, Edwin, Chantal, Richelle, Petra, 
Margret, Helga, Leonoor, Rinske  
 

 
Datum:  10-11-2020 
Locatie:  De Kerkuil 
Tijd:       20:00 
 
 
 
 
Voorzitter:  Marianne 
Notulist:  Rinske 

NR Onderwerp  
 

Opmerkingen 

1 Opening van de vergadering  Marianne opent de vergadering en heet 
iedereen welkom.  
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Notulen vergadering d.d. 15-9-20 

  
De notulen worden goedgekeurd, na de tip: 
bij actiepunten ook datum bij agendapunt, 
indien mogelijk. 
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Bespreking status actiepunten 

 
1. Kennismaken  
2. Nog 1 vacature MR 
3. Email MR 

 
 

 
Controle op voortgang 
 

1. Geen kennismaking dit keer 
2. Edwin vult de vacature in en wordt 

welkom geheten.  
3. Vraag van OR, zie punt 4.  
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Ingekomen stukken/leesmap  
Mededelingen vanuit het team 
Directie  
OR: Verhoging ouderbijdrage 
GMR 

 
 

 
Vraag van de OR:  
Er wordt minder geld opgehaald met de 
oud papieractie en het oud papier is minder 
waard. De OR wil wel alle leuke dingen 
blijven/laten doen, die altijd gedaan 
worden, dus de vraag is: kan de 
ouderbijdrage verhoogd worden? De OR 
vraagt instemming en doet het voorstel: 
Verhoging naar 50 euro per kind per jaar.  
 
Andere scholen vragen meer, de Kerkuil zit 
met 35 euro vrij laag. Wat niet wil zeggen, 
dat het dan heel hoog moet worden, maar 
het is wel evident, dat de OR niet uitkomt 
met de 35 euro.  
 
We zijn verdeeld, maar zien wel de 
noodzaak van de verhoging in. We gaan 
akkoord met een verhoging naar 50 euro. 
We adviseren de OR een voorstel te doen 
naar de ouders die moeite hebben met het 
bedrag, of met het in één keer betalen van 



het bedrag, over bijvoorbeeld 
betalingstermijnen.  
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Corona perikelen/voortgang 

 
 

 
Informerend (directie) 
 
Tip van de MR: lint op kleuterplein 
verplaatsten, is meteen daags na de 
vergadering toegepast.  
Alle dagen gaat het goed op het plein, 
behalve op de woensdagmiddag. Dan zijn 
er veel ouders die langer op het plein 
blijven staan, om bijvoorbeeld afspraakjes 
te maken.  
In de nieuwsbrieven blijven we benoemen: 
afstand houden.  
Kinderen waarvoor gebeld wordt vanuit 
school om opgehaald te worden, worden 
ook snel door ouders/opa’s/oma’s 
opgehaald.  
Link naar de beslisboom is toegevoegd in 
nieuwsbrief, zodat ouders zelf kunnen 
inschatten of hun kind naar school kan.  
Kinderen blijven ook thuis waarvan iemand 
thuis wacht op de uitslag van de test of 
iemand thuis heeft die Corona heeft, dat is 
fijn. 
 
Het uitdelen van verpakte traktaties wordt 
weer even benoemd in de nieuwsbrief, 
omdat er meer onverpakte traktaties de 
school in kwamen.  
 
Digitale rapportgesprekken zijn positief 
ontvangen. Het was een heel grote klus 
(alle mailadressen los invoeren), de 
leerkrachten waren best nerveus, maar het 
is prima gegaan. Het was daarnaast erg 
intensief. Voor de ouders bijzonder om de 
leerkrachten op deze manier te leren 
kennen. 
 
De school mag zich nog meer profileren 
met wat er allemaal goed gaat, dat wordt 
gewaardeerd door de ouders.  
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Schoolondersteuningsprofiel 

 
 

 
Informerend (directie) 
Niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. 
Er is door de MR geen instemming nodig. 
Er zijn geen vragen over, Helga stuurt hem 
door naar Blosse. 
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Voorzitter MR kiezen 

  
Nu Edwin in de MR komt, gaat Marianne 
ons helaas verlaten.  



Helga vraagt zich af of de voorzitter een 
leerkracht of ouder moet zijn. Dat maakt 
niet uit.  
Voor de ‘nieuwe’ MR-leden is een 
opfrissing van de regels enz. fijn. Vanuit 
Blosse is er een MR cursus. Er zijn ook MR 
statuten gemaakt voor de Kerkuil.  
Toegankelijke site is: infowms.nl. 
Daar vind je alles wat je ‘moet’ weten over 
de zitting in de MR, over bijvoorbeeld: 
instemming, tips over onderwerpen enz.  
De MR gaat hiernaar kijken. Marianne 
maakt nog de agenda voor de volgende 
vergadering. 
Rol van de voorzitter: agenda beheren, 
vergadering voorzitten, mailing met Helga 
over punten. Die staan voor Helga vaak al 
vast.  
Nieuwe voorzitter vastgesteld: Richelle.  
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Communicatie: punten vanuit de 
MR voor de nieuwsbrief 

 
 

 
In de nieuwsbrief is er een kopje met 
“Punten vanuit de MR”.  
De nieuwsbrief komt vaker uit, dan de MR 
vergadert. Daarom: wat gaan we doen en 
wat hebben we besproken.  
Zie actiepunten. 
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Passend Onderwijs (link) 
nieuwsbrief 
 

  
Geen nieuwe brief 
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Rondvraag 

 
 

Is er al iets bekend over de Sintviering?  
Sint komt niet buiten aan, vanwege de 
Corona-maatregelen.  
Sint komt wel op school. Voor alle groepen 
is hij er. Of in de aula, of tijdens een 
bezoekje aan de hogere groepen.  
Er komen geen strooipieten in school. 
 
Is er al iets bekend over de Kerstviering? 
Daar wordt in het team over gediscussieerd 
en er is nog geen klap op gegeven.  
Er wordt gedacht over de viering, om die 
hetzelfde te doen als bij de 
kinderboekenweek. Onderbouw kijkt, 
hogere groepen krijgen een filmpje van 
deze viering te zien.  
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Sluiting 

 
 

 
Volgende vergadering: 12-01-‘21 
 
We bedanken Marianne voor haar inzet als 
voorzitter!  

 


