
 

 
 

 
 
Notulen MR De Kerkuil 

 
Datum: 27-10-2015 
Locatie:  De Kerkuil 
Tijd:       20:00 
 
 
 
 
Voorzitter:  Jeroen 
Notulist:  Esther 

 
 

 
Aanwezig:  
Jeroen Fontein, Marianne Horneman, Laura Koekkoek, Margret Snijder, 
Leonoor Lemmink, Ad Oudhoff, Wim Emmerik, Annemarie Trouw, Jeannette 
van der Krol, Esther Rutte  
Afwezig: 
Johan Goosens 

 
Agenda 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Notulen vergadering d.d. 
3. Bespreking status actiepunten 
4. Ingekomen stukken, mededelingen team, Directie, OR en GMR 
5. Vinger aan de pols 
6. Schoolplan 
7. Schoolondersteuningsprofiel 
8. Verkiezing MR oudergeleding 
9. Rondvraag 
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Opening en vaststelling agenda 

Geen toevoegingen aan de agenda 
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Notulen vergadering d.d. 15-09-2015 
 
Er waren woorden geel gearceerd i.v.m  vragen over de spelling 
 
Wim: De oude leden van de Pax MR gaan uit eten i.v.m. afscheid van de leden 
van de MR van de Pax. Wim heeft hiervoor al bonnen gekocht. Wim vraagt zich 
af of hij dit bedrag kan declareren. De kerkuil neemt de bonnen die Wim heeft 
gekocht over. 
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Bespreking status actiepunten 
 

 Mailadressen zijn compleet, MR leden kunnen in de mailbox.  

 Presentjes voor afscheid nemende MR leden zijn geregeld door 
Leonoor 
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Ingekomen stukken  
Controleren of er geen stukken zijn binnengekomen op het oude Pax adres 
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mededelingen team, Directie, OR en GMR 

 Team was enthousiast over de kanjertraining. Ook waren ouders  
enthousiast over de ouderbijeenkomst 

 Boekenmarkt was leuk 

 Veel leerkrachten zijn ziek geweest; griep. Iedereen is weer aanwezig 

 We zijn bezig met het bovenbouw plein, we hopen uiterlijk februari klaar 
te zijn 

 Schoolontwikkelplan en jaarverslag zijn af, dit kan voor de volgende 
keer op de agenda 

 Volgend jaar is er geen geld voor de combinatiefunctie (vakleerkracht 
gym) vanuit de gemeente Castricum. Het wordt heel spannend of we 
volgend jaar nog een vakleerkracht gym hebben. Annemarie gaat 
donderdag a.s. naar aglop om te kijken of ze dit "groter" kan maken 
zodat  hier meer aandacht voor komt. Ook een "creatieve" oplossing is 
moeilijk. Studenten van de alo mogen niet zelfstandig gymles geven. 
Over 2 weken is er meer duidelijkheid over de combinatiefunctie. 

 Flore heeft voor iedereen een enquête op het Floreveld gezet over het 
nieuwe cao 

 Vandaag (27-10-2015) zijn er  2 vacatures geplaatst i.v.m. 
zwangerschapsverlof van juf Sannie (1/2b) en voor de nieuwe 
kleutergroep 

 Annemarie en Jeanette gaan op klassenbezoek bij alle groepen en 
krijgen hiervoor een training (met een digitale kijkwijzer) 

 Donderdag (29-10-2015) krijgen Annemarie en Jeanette hun eigen 
doelstellinggesprek 

 We gaan starten met gesprekken met ouders en kind tijdens de 10-
minuten gesprekken in november 

 Eerste portfolio gesprekken zijn geweest (leerkracht-leerling) 

 Continu rooster werkt nu goed met een vaste groep hulpouders en een 
hulp opa 

 Als M.R moeten de Kerkuil statuten worden getekend, dit wordt 
geregeld via Flore 
 

 Van de OR gaat een grote groep ouders stoppen, men moet op zoek 
naar nieuwe leden (veel ouders van kinderen in groep 8) 
 

 GMR kleurenorkest 8oktober besproken in de GMR. Procedureel weinig 
mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Door stemming is dit nu een 
voldongen feit. Adrie Groot was niet aanwezig. De GMR had vertrouwen 
dat René Zaal iets met de klachten zal doen. De communicatie was wel 
aanwezig toen Pax en Sint Maarten nog met het fusieproces bezig was. 
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Vinger aan de pols 
Groep 4: Directie staat bij entree 
2-wekelijks ouders geïnformeerd  
Collega van Flore die veel ervaring heeft op dit gebied kijkt met ons mee 
We werken met met sprongen vooruit 
Tablets 
Hierdoor zijn de instructiegroepen kleiner 
Wim vraagt of de MR instemming heeft in de manier van werken zoals nu 
gebeurt in groep 4. Het is geen ander onderwijs zoals Dalton. Dus daarom 
wordt geen instemming gevraagd van de MR. Leonoor wil graag in een SLG 
week meer uitleg geven wat er precies gebeurt in groep 4. Waarschijnlijk zal er 
meer duidelijkheid ontstaan wanneer er meer informatie komt vanuit de 
groepen 4. Hoogstwaarschijnlijk komt dit door de snelheid waarmee deze 
werkwijze aan het eind van het schooljaar is besloten 
Berdien is gevraagd een "dag in groep 4" te filmen zodat er meer duidelijkheid 
komt 
De kinderen in groep 4 zijn meer gewend en veel dingen gaan vanzelf 
Vanuit de ouders komen weinig tot geen vragen dus de verwachting is dat er 
geen onduidelijkheid meer is 
Leonoor vertelt op welke manier wordt bijgehouden wat, welk kind beheerst en 
op welke manier de kinderen worden gemonitord via de tablet 
 
 

 
7 

 
Schoolplan 
Paginagewijs doorgelopen en geaccepteerd met aantekening dat op- en 
aanmerkingen verwerkt worden 
Annemarie schrijft mee.  
Dit is het schoolplan, in het schoolontwikkelplan wordt op een aantal van deze 
punten uit het schoolplan ingegaan. 
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Schoolondersteuningsprofiel 
Paginagewijs doorgelopen en geaccepteerd met aantekening dat op- en 
aanmerkingen verwerkt worden. 
Esther schrijft mee 
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Verkiezing MR oudergeleding 
1 persoon heeft zich aangemeld voor de MR oudergeleding 
We gaan er van uit dat de ouders van de Kerkuil hun vertrouwen hebben 
uitgesproken over de MR 
SueEllen Versluis heeft zich beschikbaar gesteld. Voorstel om een stukje te 
schrijven waarin dank voor het vertrouwen in de MR en welkom heten sue 
Ellen  
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Rondvraag 
Evaluatie van Wim Heijne van de fusie; vraag of de MR de evaluatie wilt 
vaststellen. Hij gaat deze aanbieden aan het bestuur.  



Aangegeven wordt dat er geen sprake is van een stuk. Alle mails etc zijn 
samengevoegd en in document gezet. Er mist een conclusie en een inleiding. 
Er is geen sprake van een verslag. 
 

  
Volgende MR 
Dinsdag 08-12-2015; 20:00 uur 

 

 

  
Actiepunten 
 

1. Jeroen; Controleren of er geen stukken zijn binnengekomen op de oude 
Pax adres 
 

2. Schoolontwikkelplan en jaarverslag op de agenda van de volgende MR 
vergadering 
 

3. Als M.R moeten de Kerkuil statuten worden getekend, dit wordt 
geregeld via Flore 
 

4. Jeroen; stukje schrijven waarin dank voor het vertrouwen in de MR en 
het welkom heten van Sue Ellen Versluis 
 
 

 
 


