
 

 
 
Notulen van MR De Kerkuil 

Aanwezig: Richelle, Margret, Sue Ellen, Edwin, 
Petra, Helga, Chantal, Leonoor & Rinske  

 
Datum:  08-06-2021 

Locatie:  Teams/online 
Tijd:       20:00 
 
 
 

 
Voorzitter:  Richelle 
Notulist:  Rinske 

NR Onderwerp  Opmerkingen 
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Opening en vaststelling agenda 

 

 

 

Richelle opent de vergadering om 20.00 uur.  
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Notulen vergadering d.d. 13-04-‘21 

 
 
 

 
 
 

 
Vaststelling  
Nieuwe data voor volgend jaar 

Punt 7 kan eraf, niet aan toegekomen 
De notulen zijn goedgekeurd, met dank aan 
Margret.  
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Bespreking actiepunten na vorige 

vergadering 
• Opperen ouderavond in team 
• Positieve berichten delen met 

ouders 

  
In de laatste nieuwsbrief is IPC uitgebreid 

benoemd.  
Is het ook handig om als MR op het schoolplein te 
gaan staan, om pro-actief vragen en 
opmerkingen van de ouders te bespreken?  
Op de eerste schooldag komt er vanuit school 
buiten een koffiemomentje om in gesprek te 
gaan met ouders. Het lijkt ons goed om dit vaker 

te doen, vanuit de MR in oktober bijvoorbeeld.  
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Ingekomen stukken/leesmap: x 
 

Mededelingen vanuit het team:  
 
Directie: heel wat punten, zie 
agendapunten 5 t/m 10 
OR: geen 
GMR: geen 
Blosse: MR-regelement (agendapunt 

11) 
Nieuwsbrief MR; hierin o.a. 
wetwijziging ouderbijdrage 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Mededelingen van het team zijn door Margret 
gedeeld.  
Petra neemt afscheid van de school en daarmee 
van de MR. Gefeliciteerd namens ons en veel 
plezier op je nieuwe school! Dit blijft nog onder 
ons, ouders zijn nog niet op de hoogte.  
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Schoolgids 

  

-Edwin mist: krachtige uitspraken waar de school 
voor staat. Bijvoorbeeld bij missie en visie: 
verwachtingen over hoe je met elkaar omgaat; 
ouders, kinderen en school.  
Bij godsdienst/levensbeschouwing: Iedereen mag 

zich welkom voelen -> iedereen is welkom.  
Pagina 6 invulling onderwijstijd: roept vragen op, 

waarom wisselende invulling van de vakken?  
Lezen, taal, wereldoriëntatie tijden binnen de 
groepen wijken behoorlijk af. Gaat Helga 
gelijktrekken.  
Pagina 8: samen technologie betrekken. Zin is 
krom, hoeveel uur technologie hebben ze? 
Pagina 11: meet (met)  



Pagina 21: delen Cito-IEP-gegevens, IEP vorig 
jaar staat er niet bij. Dat is door Covid, hij ging 

niet door.  
 
Goed en helder opgezet document, 
complimenten. De MR keurt het document goed; 
ondertekening volgt vrijdag.  

 

 
6 

 
Schoolplan (Kindcentrumplan) 

  
Leuk om te lezen dat er meer in de school zit dan 
je als ouders doorhebt. Mooi document met veel 
diepgaande informatie, bijvoorbeeld over de 

ondersteuning. De bewoordingen zijn hierin iets 
uitgesproken/krachtiger gekozen dan in de 
schoolgids. Meer reclame voor de school.  
Sneller en prettiger te lezen dan de schoolgids.  
Stukjes vanuit dit plan kunnen ook in de 
schoolgids komen. Mooi vormgegeven, passend 
bij de school.  

 
Hoe gaat het met de Praktijkklas? Is nog dicht, 
vanwege Covid-cohorten. Kinderen van de 
andere scholen mogen nog niet op de Kerkuil 
komen.  
Er is voor komend schooljaar akkoord gegeven 
voor weer een nieuw jaar Praktijkklas! Zit al vol 

voor komend jaar.  
 
Hoe zijn de vertrouwenspersonen aan hun taak 
gekomen? Dit zijn leerkrachten die hebben 
aangegeven dat ze deze taak graag wilden doen. 
Deze leerkrachten hebben hier feeling mee en ze 

hebben bijvoorbeeld ook een specialisatie gedaan 
(gedragsspecialist). De vertrouwenspersonen / 
anti-pestcoördinatoren hebben zich begin van het 
schooljaar in de klassen gepresenteerd. Er wordt 

ook gebruik van gemaakt door de kinderen.  
Alle leerkrachten krijgen ieder jaar een herhaling 
van het protocol tegen pesten.  

 
Ook dit document wordt goedgekeurd door de 
MR.  
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Subsidies van IOP en van NOP 

  

IOP: kon je aanvragen in het kader van Corona-
achterstanden wegwerken. Hier hebben wij de 
technologielessen voor gekocht. Halve klassen 
worden hier uitgedaagd op technologie-gebied. 
De andere helft blijft bij de leerkracht die 
zijn/haar expertise kan inzetten om achterstand 
te verminderen en dit wisselt vervolgens om.  

Dit is weer opnieuw aangevraagd voor volgend 
jaar en goedgekeurd.  

 
NOP: ook hier komt veel geld vrij. Start na de 
zomervakantie.  
 
Het is geld voor:  

Scholing van de leerkrachten.  
We gaan meer mensen boven de formatie 
betalen (als alle klassen gevuld zijn, toch meer 
leerkrachten laten werken). Bijvoorbeeld voor 
extra ondersteuning in de klas, maken van 



Plusklas / uitdaging voor meer- of hoogbegaafde 
kinderen.  

 
Er komt een betere verbinding tussen peuters en 
kleuters. Dat gaat al goed, maar wat nog beter 
kan, is het uitbreiden van de activiteiten 
onderling. Een van de ondersteuners kan de 

peuters naar de kleuters brengen en andersom. 
Zo worden de voordelen van het kindcentrum 
vergroot.  
 
We willen vanuit school kinderen die thuis 
kwetsbaar zijn ondersteunen. Dit moet nog vorm 

gaan krijgen.  
 
Groep 3 leerkrachten gaan scholing volgen over 
de thema’s binnen de methode Veilig Leren Lezen 
(VLL). Kunnen de thema’s van VLL IPC-proof 
gemaakt worden? Dat gaan de leerkrachten 

onderzoeken. 

 
Er wordt geld uitgetrokken voor personeel en 
materieel voor kinderen die leren lastig vinden. 
  
Er komt geld vrij voor ICT.  
 
Er komt een digitale muziekmethode. Op het 

digibord kun je lessen volgen. We gaan de 
scholing volgen die hierbij hoort. Ook 
muziekinstrumenten kopen we hiervoor in.  
 
Er wordt ook geld gereserveerd om zorg in te 
kopen. Bijvoorbeeld Sta Sterk Training / AZ 

Playing for Succes ed. Dit is geen vaste post, 
maar incidenteel.  
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Het protocol voor PO wat betreft 
coronamaatregelen 

  
Geen wijzigingen in het protocol.  
We blijven in de cohorten werken en ons aan de 

bestaande regels houden.  
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Situatie rond leerkrachten voor 
volgend jaar 

  
Petra neemt afscheid van de Kerkuil. Laat een 
gat achter van 3 dagen.  

Er zijn geen vacatures, omdat er vijf leerkrachten 
zijn die meer dagen willen gaan werken.  
Dit leverde een grotere puzzel op, maar het 
plaatje rond de groepen is inmiddels rond.  
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MR-regelement 

  

Stukje over klokkenluiders is onduidelijk. Het 
gaat over een betere bescherming van mensen 
die misstanden melden. 

Zittingstermijn van MR-leden:  
Mogen we blijven zitten? -> je hebt zitting voor 
een periode van vier jaar.  
Het opnieuw verkiesbaar stellen, moet officieel 

gedaan worden; de procedure moet hiervoor 
gevolgd worden voor ouders.  
Met de leerkrachten is het via het Taakbeleid 
geregeld. Het wordt ieder jaar gepolst of je in de 
MR wil blijven / dat je in de MR wil.  
 



Jaarverslag MR: Edwin gaat dit met Leonoor 
doen.  

 
Helga is geen MR-lid. Zij wordt uitgenodigd bij de 
MR om mee te praten. Ze is geen bevoegd gezag. 
Mocht er een onderwerp ter sprake komen waar 
de MR zonder directie over wil spreken, dan gaat 

Helga even weg.  
 
Voorzitter: Richelle 
Secretaris: Rinske  
 
Goed om te weten dat er voor 

deskundigheidsbevordering van MR-leden is er 
geld beschikbaar.  
 
Wordt vrijdag ondertekend op school door MR-lid.  
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Verslag van de leerkrachten over 
de laatste studiedag 
 

  

We zijn begonnen met het afronden van de 
training van Teach like a Champion (verbeteren 
van je eigen leerkrachtvaardigheden). 
Vervolgens hebben we aan IPC gewerkt, doelen 
besproken, thema’s besproken.  
We zijn in de werkgroepen uit elkaar gegaan en 
hebben het afgelopen jaar geëvalueerd. We 

hebben een nieuwe indeling van werkgroepen 
gemaakt. Er is een nieuwe LeerWerkGroep 
gemaakt: Teach like a champion.  
 
Er zijn leerkrachten op de zeepkist gaan staan; 
zij hebben aangegeven wat we voor volgend jaar 

als studiemomenten willen.  
De leerkrachten van groep 8 hebben ook gewerkt 
aan kamp en musical.  
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Nieuwe data voor volgend jaar 

 
 
 
 
 
 

 
Rondvraag 

  
Dinsdagavond 20.00 uur 

21 september 
9 november 
18 januari 
8 maart  
19 april  
21 juni 

 
Kunnen de jongste kinderen nog voor de 
zomervakantie proefdraaien? Ja, dat kan. Ze 
kunnen komen wennen. De nieuwe leerkracht 
haalt de kinderen bij de ouders op het plein op, 
ouders mogen helaas nog niet mee.  
 

Nu de kinderen weer op school zitten, missen we 
als ouder contact met de leerkrachten. Zijn er 

mogelijkheden om een gesprekje met de 
leerkrachten te houden?  
Leerkrachten missen het contact met ouders ook. 
Helga gaat bij het team informeren wat mogelijk 
is en koppelt dit terug naar de ouders.   

 
Wat is het beleid op school ten aanzien van 
klassenouders? 



Dit bespreken we aan het begin van het jaar met 
elkaar. Normaal gesproken heeft iedere klas een 

klassenouder.  
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Sluiting 

  

Dank aan Petra voor alle inbreng en gezelligheid! 
 
Richelle sluit de vergadering  
 

 


