
 

 Notulen MR De Kerkuil 

Datum: 15-01-2019 
Locatie: De Kerkuil  

Tijd: 20:00 
Voorzitter: Marianne 
Notulist: Johan 

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

 Agenda 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Notulen vergadering d.d. 13-11-2018 
3. Bespreking status actiepunten - schooltijden 
4. Ingekomen stukken/mededelingen 
5. Update budget werkdruk 
6. Update begroting 
7. Staking 15 maart 
8. Passend onderwijs 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 

2 Notulen vergadering d.d. 13-11-2018 
De notulen zijn goedgekeurd.  
 

3 Schooltijden 
 
Directie neemt beslissing. Poll laat 60-40 zien (starttijd 8:45 uur (60%)en starttijd  
8:30 uur (40%) 
 
Overleg binnen het Kerkuilteam heeft plaatsgevonden en heeft geresulteerd in 
een beslissing directie: 5 gelijke-dagen-rooster.  
Dit betekent ook: een half uur spelen kinderen en half uur lunchpauze leraren. 
Begintijd (naar aanleiding van de poll) op 8:45 uur vastgesteld met eindtijd  14:15 
uur elke dag.  
Onder- en bovenbouw hebben dit schooljaar een gelijk aantal uren onderwijs 
waardoor deze omschakeling naar vijf gelijke dagen voor alle groepen 
gerealiseerd kan worden 
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Mededelingen vanuit team: Marieke inmiddels bevallen van dochter Bobbi 
(gefeliciteerd!) 
 
Mededelingen vanuit directie: Geen 
 
Mededelingen vanuit OR: Verzoek aan MR om in de toekomst de agenda en 
notulen van de MR te mailen aan de OR. Dit zal in de toekomst zo gebueren. 
 
Mededelingen vanuit GMR: MR Kerkuil en het lezen van de inkomende mail. 
Marianne wordt in de toekomst ondersteund door Laura/Sue-Ellen. 
Oproep om mee te doen aan cursus MR: 7 feb of 14 maart. Inschrijven mag: de 
MR heeft daar budget voor 
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Update werkdruk: 
 
Evaluatie inzet budgeten wordt in april geëvalueerd door Kerkuilteam. Daarbij 
aandacht voor het invullen van de “lege/eigen uren”. 
Laatste vacature in de kleutergroep wordt opgevuld  (leerkracht: Dennis).  
 
De begroting met betrekking tot de werkdrukverlaging is overschreden. Uitgaven 
Kerkuil op dit punt zouden komende jaren gelijk moeten blijven zodat na 3 jaren 
dit tekort is genivelleerd.  
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Update begroting 
 
De begroting voor komende 4 jaren is door Kerkuil ingediend bij Blosse. Blosse 
wacht met goedkeuren totdat alle scholen van de stichting hun begroting hebben 
ingeleverd. 
Uitdraai van de, naar verwachting, goedgekeurde begroting wordt ter informatie 
ingebracht in de MR tzt. De MR wordt op dit punt geïnformeerd. 
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Staking 
 
Vakbond FNV heeft aangekondigd niet mee te doen met de staking van 15 maart. 
De AOB doet wél mee. FNV heeft daardoor schijnbaar te maken met opzeggingen 
van lidmaatschappen.  
Blosse heeft nog geen uitspraak gedaan in het kader van eventuele financiële 
tegemoetkoming aan stakend personeel.  
Kans bestaat dat school (Kerkuil) gesloten is op 15 maart. Deze beslissing volgt 
later 
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Passend onderwijs 
Nieuwsbrief Passend Onderwijs IJmond meegestuurd. 
 
Kerkuil wordt vermeld als ingezonden aanvraag in het kader van de praktijkklas. 
Budget voor passend onderwijs, zoals in de brief beschreven, is bij kerkuil 
transparant en vormt verder geen obstakels.  
Nieuwsbrief verder duidelijk. 
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Rondvraag 
 
Geen bijzonderheden 

10 
Sluiting 
Volgende MR vergadering is op 12 maart 2019 om 20:00 uur. 
 

 

 


