
 

 
 
Notulen MR De Kerkuil 

 
Datum: 27-06-2017 
Locatie:  De Kerkuil 
Tijd:       20:00 
 
 
 
 
Voorzitter:  Helga 
Notulist:  Laura 

 
 

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

 
 

 
Agenda: 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Notulen vergadering d.d.9-5-2017 
3. Bespreking status actiepunten 
4. Mededelingen vanuit directie, team, OR, GMR 
5. Schoolgids 
6. Sociale veiligheidsbeleid 
7. Vergaderdata volgend schooljaar 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
Er wordt gevraagd of het rooster volgend jaar niet op de agenda moet komen. Dit is 
niet het geval, want eerst dient het team het rooster nog te controleren. 5 juli worden 
de ouders geïnformeerd. 
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Notulen vergadering d.d.9-5-2017: Geen opmerkingen. 
Notulen worden goedgekeurd. 
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Bespreking status actiepunten 
Geen actiepunten. 
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Mededelingen vanuit team: zijn vooraf gemaild. Studiedag over missie en visie 
wordt toegelicht (aan de hand van de missie en visie van Helga (en eerder 
Annemarie en Jeannet)). Dit wordt nu volgend jaar verder opgepakt. Daarnaast is er 
tijdens de studiedag tijd vrijgemaakt om ervaringen uit elkaars klassen te delen. Dit 
werd als zeer nuttig ervaren. Tevens wordt de staking besproken. De stakingstijd is 
nuttig gebruikt als werktijd. 
 
Mededelingen vanuit directie: Komt aan de hand van de punten op de agenda. 
 
Mededelingen vanuit OR: Geen. 
 
Mededelingen vanuit GMR: Verkiezingen. Jeroen Marechal stelt zich weer 
beschikbaar. 

 

  



5 Schoolgids: Veel ballast is eruit gehaald wat niet meer relevant is na de fusie. Het 
plaatje van de klassenplattegrond klopt niet. Dit is reeds aangepast. De MR leden 
zullen er nog 1 keer naar kijken en dan zal hij worden ondertekend indien akkoord. 
Graag uiterlijk donderdag 29 juni een reactie. 
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Sociale veiligheidsbeleid: Dit beleid moet er liggen en dient elke school opgesteld 
te hebben. Vanuit Flore is geen template beschikbaar, dus dit veiligheidsbeleid is 
nieuw opgesteld. Er is gesproken over wat er van de kanjertraining misschien kan 
worden overgenomen. Veiligheidsbeleid is echter breder dan de kanjertraining. 
Esther zal kanjertraining nog bekijken en kijken welke punten overgenomen kunnen 
worden. Iedereen leest het document en graag voor vrijdag 30 juni een reactie. 
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Vergaderdata 
Data volgend jaar: 
26 september 2017 
21 november 2017 
16 januari 2018 
13 maart 2018 
29 mei 2018 (in plaats van 22 mei 2018) 
26 juni 2018 
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Rondvraag: Mogelijke verschillen tussen ouderbijdrage en gebruik 
klassenassistenten tussen Kleurenorkest en De Kerkuil wordt besproken. Helga 
informeert verder. 
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Sluiting 

 


