
 

 

 
 
 
Notulen MR De Kerkuil 

 
Datum: 8-12=2015 
Locatie:  De Kerkuil 
Tijd:       20:00 
 
 
 
 
Voorzitter:  Jeroen 
Notulist:  Margret 

 
 

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

 
Agenda 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Notulen vergadering d.d.27-10-2015 
3. Bespreking status actiepunten 
4. Ingekomen stukken, mededelingen team, Directie, OR en GMR 
5. MR statuut en reglement  
6. Vinger aan de pols 
7. Jaarplan 2015-2016 
8. Schooljaarverslag 2014-2015 
9. SOP fusie en SOP professionele cultuur 
10. Rondvraag 
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Opening en vaststelling agenda 
Sue Ellen Versluys wordt geÏntroduceerd door Jeroen als nieuw MR- lid 
namens de ouders. 
  
 

 
2 

 
Notulen vergadering d.d. 27-10-2015 
Er wordt een kleine wijziging aangebracht; de leden van de MR Pax gaan op 
eigen kosten uit eten als afscheid. Hierna worden de notulen goedgekeurd. 
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Bespreking status actiepunten 
Alle actiepunten zijn voldaan, de statuten voor de nieuwe MR staan voor deze 
vergaderin op de agenda 
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Ingekomen stukken, mededelingen team, Directie, OR en GMR 
Mededelingen vanuit het team: 

 Volop bezig  en bezig geweest met de feesten Sint Maarten, 
Sinterklaas, Kerstmis. Alles moet opnieuw aangekaart worden, omdat 
iedere school dat op zijn eigen manier deed en er een nieuwe eenheid 
moet komen. 

 Nieuwe rapporten en nieuwe vorm van tienminutengesprekken. Dit 
moet nog worden geëvalueerd. 

 In de groepen 8 zijn de adviesgesprekken geweest. 
 Er zijn na de fusie toch aardig wat organisatorische punten die de 

aandacht vragen. B.v. huiswerkbeleid, weektaken, werkstukken. In het 
team is een extra vergadering belegd om besluitvorming over dit soort 
punten te versnellen. 

 Studiemiddag gehad over het "huis van werkvermogen"(arbo), een 
beeld als kapstok voor duurzame inzetbaarheid bij leerkrachten. Deze 
middag is wisselend ontvangen bij het personeel. 

 De techno bus is geweest, voor de groepen 6, 7 en 8. Is enthousiast 
ontvangen door kinderen en leerkrachten. 

 De combinatiefunctie (vakleerkracht gymnastiek) blijft tot eind 2016. 
Daarna moet binnen Flore mogelijk gezocht worden naar een financiële 
oplossing. 

 Na de vakantie start de vierde kleutergroep in het huidige SEN-lokaal. 
Cindy Swart wordt de leerkracht in deze groep. 

 Sannie de Haas gaat  met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof , 
zij wordt vervangen door Marion Filbri en Terry Jongerius . Haar ICT 
taken worden door Diane Goosensen waargenomen. 

Mededelingen vanuit de directie 

 Plan voor het schoolplein bovenbouw is af. Planning 
voorjaarsvakantie. 

 Op 25 januari is er een MR-contactavond 
Mededelingen vanuit de OV: geen 
Mededelingen vanuit de GMR: 

 Jeroen Marechal (lid GMR namens de ouders) stuurt in het vervolg 
de agenda naar de MR Kerkuil. De MR Kerkuil kan dan stukken 
opvragen (mits niet vertrouwelijk). Er komt een kennismaking met 
Jeroen tijdens een vergadering van de MR Kerkuil. 

 

 
5 

 
MR statuut en reglement 
De MR gaat akkoord na een kleine wijziging. De zittingstermijn voor de leden 
wordt 4 jaar, i.p.v. de vermelde 2 jaar. 
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Vinger aan de pols 

 Rapport is door de ouders als summier ervaren. 

 Betekenis van de bolletjes is  niet geheel duidelijk 

 Ouders zijn niet goed geïnformeerd 

 Is het mogelijk dat dit eerste rapport een andere naam krijgt?  

 Tienminutengesprek met het kind erbij. Veelal positief, met kleine 
kanttekening. 

 Praatpapier wordt positief beoordeeld, maar kan completer; met een 
sociaal-emotioneel deel erbij. 
 



 
7 

 
Jaarplan 
Er worden door de directie enkele kleine wijzigingen aangebracht. 
Punt van discussie zijn de contracten van de Pax Christi die nog doorlopen in 
dit schooljaar. Dat is vorig jaar niet goed afgerond. Wie gaat hier de financiele 
gevolgen voor dragen? 
Verder is het een duidelijk en werkbaar document. 
Het plan wordt goedgekeurd door de PMR. 
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Schooljaarverslag 
Dit is het verslag van de Sint Maartenschool.  
Groep 6 vertoont uitval op cognitief gebied. Dit was te verwachten na 
voorgaande jaren. 
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SOP fusie en SOP professionele cultuur 
Zijn ter informatie, ook dit zijn de plannen van de Sint Maartenschool. In de 
evaluatie is ook het deel van de Pax Christi meegenomen. 
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Rondvraag:  
Jeroen Fontein neemt afscheid van de MR als voorzitter. Hij wordt door de 
directie bedankt voor al zijn inzet. 
 

  
Volgende MR 
Dinsdag 8 februari 2016, 20:00 uur 
 

 

 

  
Actiepunten 
 

1. In februari bespreken we een opbrengstprognose van de huidige groep 
7. 
 

2. In februari komt de krimp van de school op de agenda 
 

3. Financiële contracten van voorgaande jaren mogen niet drukken op het 
budget van de Kerkuil (vinger aan de pols houden) 
 

4. Jeroen Maréchal komt namens de GMR kennismaken met de MR 
Kerkuil. 
 

5. Kunnen de notulen van de MR al op de nieuwe website worden 
geplaatst? 
 

 
 


