
 

 
 
Notulen MR De Kerkuil 

 
Datum:14-03-2017 
Locatie: De Kerkuil 
Tijd: 20:00 
 
 
 
 
Voorzitter: Marianne 
Notulist: Sue Ellen 

 
 

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

 
 

 
Agenda: 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Notulen vergadering d.d. 
3. Bespreking status actiepunten 
4. Ingekomen stukken/ leesmap, mededelingen team, Directie, OR en GMR 
5. Formatie 
6. Vakantierooster 
7. Begroting 
8. Rapport kwaliteitszorg 
9. Profiel directie 
10. Rondvraag 
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Opening en vaststelling agenda 
- Er wordt besproken dat de notulen op de site geplaatst moeten worden. 
- Geen inkomende punten 
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Notulen vergadering d.d. 22-11-2016 
- Geen bijzonderheden 
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Bespreking status actiepunten 
● Vanuit de ouders zijn er geen negatieve reacties gekomen op het 
voorstel. De klacht is afgehandeld. 
● voor volgend jaar wordt er wel gekeken naar het gymrooster. 
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Mededelingen directie: 
● juf xxx van groep 8 is nog steeds ziek. 
● Directie gaat info naar ouders nog beter communiceren. 
● carnaval in de burgerij: is goed verlopen voor groep 1-2 en 7-8 , voor 
groep 3-4 en 5-6 duurde het te lang. Het was een leuk geslaagd feest. 
Wel zal volgend jaar op de jaarkalender het carnavalsfeest voor ouders 
vermeld worden. 

• Vanuit OR en GMR → geen opmerkingen  
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Formatie 
eind maart, begin april : financiële voortgangsrapportage verwacht 
De prognose was krimp, maar volgens berekeningen niet.  
De verwachting is 17 klassen. 
De huidige 2 groepen 5 worden volgend jaar 3 groepen 6. 
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Vakantierooster 
volgend jaar worden er 2 weken meivakantie ingeroosterd. 
Tevens zullen er geen extra studiedagen / middagen ingepland worden. Dit 
zullen leerkrachten in de avonduren doen. 
De vakanties zullen gelijk lopen met de scholen in Castricum. 
Moet wel nog goedgekeurd worden door Flore en de MR. 
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Rapportage kwaliteitszorg 
Er is een vertraging in de rapportage. Dit zal in de volgende MR besproken 
worden. 
Er was wel een concept van het inspectierapport. Daar zijn er aantal 
wijzigingen in doorgevoerd , definitief rapport volgt. 
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Directie profiel 
Er zijn geen passende boventallige directeuren. Vacature wordt opengezet 
voor zittende directeuren binnen Flore, binnen 2 weken. 
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De reactie van GMR via Femke blijkt nu niet meer nodig. 
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Rondvraag 
Hoe gaat het met XXX en de leerkrachten? 
● Het contact en de samenwerking verloopt goed 
● Verder geen vragen 
Volgende MR 
Dinsdag 09-05- 2017, 20:00 uur 

 


