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Opening  
en vaststelling agenda 
 

  
Richelle opent de vergadering. Diane en Edwin 
zitten in het buitenland en hopen er de volgende 
keer weer bij te zijn.  
Corona laait weer op, dus goed om online bij elkaar 
te zijn.  
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Notulen vergadering  
d.d. 21-09-‘21 

  

De agenda wordt vastgesteld en de notulen worden 
goedgekeurd.  
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Bespreking actiepunten  
na vorige vergadering 

  
Enkele actiepunten staan op de agenda, de andere 
lopen we even vlot na.  
 
Helga heeft in de Nieuwsbrief aangegeven dat 
groep 8 de IEP heeft gemaakt.  

Linkje schoolplan volgt nog, want hij klopte nog niet 
helemaal.  
 
Veiligheid op straat stond in de Nieuwsbrief, maar 
heeft niet veel geholpen. Helga en Piet spreken wel 
mensen aan en dat lijkt te helpen. 
 

Poll op de website over verkeerssituatie 
(Düsseldorperweg/Kerkweg) leverde 45 reacties op.  
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Mededelingen vanuit het team 
 

Directie: 2 punten; ‘perspectief 
op school’ en vijfde kleutergroep 
(agendapunten 6 en 7) 
OR: niets 
GMR: 2 notulen, van de GMR-
vergaderingen in mei en juni  
 

  
Fijn dat er weer IPC thema’s konden worden 

afgesloten met ouders in de school.  

De notulen van de GMR zijn op Blosseveld te 

vinden, in Outlook, de mail staat met een rood 

vlaggetje bovenaan. 
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Corona update 
 

  
Onderling leerkrachten op anderhalve meter 
afstand. Ouders die afstand houden en zich aan de 
regels houden. Na de herfstvakantie geen 
besmettingen gehad. Het voelt veilig en fijn.  

Er zijn geen aanpassingen gekomen in restricties 
voor de basisscholen tot nu toe. (we wachten 
vrijdag 12/11 in spanning af) 
  
Fijn overigens om alle ouders weer in school te 
hebben en ze “echt” te kunnen spreken tijdens de 
ouder-kind-leerkracht-gesprekken.  

Boswandeling kon weer doorgaan in groep 3 en dat 
was ook heel leuk! 
 



 
6 

 
Perspectief op school 

 
Dit is de vervanger van het 
schoolondersteuningsprofiel. 
 

  
Marion zal dit in januari toelichten. 

 
In het schoolondersteuningsprofiel wordt 
aangegeven hoeveel zorg wij kunnen leveren. In dit 
verslag “Perspectief op school” wordt een nog 
uitgebreider beeld gegeven, over het hele 

samenwerkingsverband.  
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Vijfde kleutergroep 
 

  
Deze vijfde kleutergroep is niet begroot, vandaar 
dat Helga hem graag toelicht.  

Na de kerst komen er ongeveer 20 kleuters bij. In 
iedere groep zouden er 5 kinderen bij komen. De 
leerkrachten van groep 1/2 wilden graag hun 
ondersteuningsuren inleveren, zodat Suzanne deze 
vijfde kleutergroep draaien gaat. Er is dus geen 
budget nodig.  
Er is dan toch nog kans om ondersteuning te bieden 

in de kleuterbouw, omdat Astrid aan het re-
integreren is.  
Nicole kan deze rol ook overnemen, zodat ze 
wellicht kan blijven op de Kerkuil.  
De ondersteuningsuren van Suzanne in de midden- 
en bovenbouw worden overgenomen door Nicole, 
Dennis en Denise.  
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Jaarverslag MR 

  
Duidelijk, kort en krachtig.  
NPO-gelden mogen er bij. Als er vragen zijn, zijn 
jullie welkom bij de MR.  

 
De laatste 2 puntjes mogen weg. Het komt in het 
lijstje van de notulen te staan.  
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De staat van de ouder 
https://oudersenonderwijs.nl
/staat-van-de-ouder-
2021/?pagina=voorwoord 
 

  

Heeft de Kerkuil een limiet van aantal kinderen in 
één groep? 
Er wordt extra ondersteuning ingehuurd als een 
groep meer dan 30 kinderen heeft.  
Belangrijk om te realiseren: groepen van 21 
kinderen kunnen veel “zwaarder” zijn om te 

draaien, dan groepen van 30 die “makkelijk” te 
draaien zijn.  
Alle groepen hebben op de Kerkuil sowieso 
ondersteuning in de groep.  
 
Op de Kerkuil zou de ouderbijdrage omhoog 
kunnen, gezien de resultaten op deze site.  

Goed dat er openheid is gekomen over de 
ouderbijdrage op school en in de media.  
 

Toetsstress onder kinderen: er wordt op de Kerkuil 
in LWG rapportage/portfolio gesproken over de 
Cito-toets en het vervangen hiervan.  
 

Lerarentekort: invallers zijn niet/nauwelijks 
beschikbaar. Het is voor de ouders niet zichtbaar, 
maar er wordt in het team geschoven, extra 
gewerkt en geregeld. Complimenten aan ons team! 
 

https://oudersenonderwijs.nl/staat-van-de-ouder-2021/?pagina=voorwoord
https://oudersenonderwijs.nl/staat-van-de-ouder-2021/?pagina=voorwoord
https://oudersenonderwijs.nl/staat-van-de-ouder-2021/?pagina=voorwoord


Passend onderwijs: kunnen we na januari in een 
aparte mail naar de ouders schrijven. Wat gebeurt 

er op het gebied van zorg op de Kerkuil.  
 
MR: meer contact tussen MR en ouders; als het 
weer mag, kunnen we nadenken over een 
ouderavond.  

In de nieuwsbrief melden, dat er een jaarverslag 
over de MR is gemaakt, met linkje erbij.  
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Over de MR 

 

  
Er is een website waar je speerpunten op kunt 

vinden voor de MR: 
https://oudersenonderwijs.nl/speerpunten/medeze
ggenschap/ 
 
Daarnaast stuurde Richelle ooit een boekje mee 
met 50 tips voor de MR, maar die link werkt niet 
meer. Wel is daarvoor een nieuwe site gekomen 

met heel veel informatie over de MR. Ook voor 
nieuwe leden. De link: 
https://www.sterkmedezeggenschap.nl/  
 
Er zijn onder andere handreikingen, podcasts en 
verwachtingen richting de MR te vinden.  
 

De aanwezigheid van Helga hoeft niet. Daarvan is 
de MR zich bewust. Haar aanwezigheid wordt echter 
enorm gewaardeerd.  
Verkiezingen moeten officieel worden uitgeschreven 
eens in de 2 jaar.  
 

We kunnen in de volgende vergadering de MR-scan 
invullen en we lezen punten van de site door.  
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NPO-gelden; uitleg over het 
begrotingsproces 

 

  

Per maand wordt er bijgehouden hoeveel je zou 
moeten hebben uitgegeven en hoeveel er is 

uitgegeven. Blosse houdt het bij voor de Kerkuil; 
hoeveel heb je nog te besteden, wat is begroot.  
We leren om het nu op de goede plekken uit te 
geven. Administratief is het een heel gedoe, 
gelukkig is er controle en heeft Helga het steeds 
meer onder controle.  

Ook het bedrag voor volgend schooljaar is bekend 
en dat is een stuk minder. (door ministerie 
vastgelegd)   
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Ervaring VR-brillen 

  

Richelle heeft ervaring opgedaan met VR-bril op het 
gebied van hoogbegaafdheid en het viel haar tegen. 
Ze hoopte een beeld te krijgen hoe een leerling met 

hoogbegaafdheid in de klas zit en hoe dat voelt. Dat 
was helaas niet zo.  
Ze heeft wel een tip: De Fantast die te zien is op 
Zapp-bios; ook mooi om in de klas te kijken.  

Op Schooltv staat Mind my mind. (gemaakt vanuit 
autistisch perspectief) 
 
 
 

    

https://oudersenonderwijs.nl/speerpunten/medezeggenschap/
https://oudersenonderwijs.nl/speerpunten/medezeggenschap/
https://www.sterkmedezeggenschap.nl/
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Sponsorgelden 
 

Ouder heeft aangegeven bij Richelle om iets te 
doen voor Jantje Beton, maar geen respons 

gekregen. Helga heeft niemand bij zich gehad. Dit 
is even een vraagteken. Richelle stuurt de ouder 
naar Helga.  
 
Er zijn materialen en ouderhulp aangeboden om 

een buitenkeuken te maken voor de onderbouw. 
Een mooie ontwikkeling.  
 
De zonneschermen die kapot zijn, zijn besproken 
bij Blosse. Deze mogen niet gesponsord worden 
door een bedrijf uit Limmen. Vanuit Blosse is een 

regel die gaat om “Geen kwetsbare partijen”. -> 
iets wat vervangen moet worden, moet ook meteen 
vervangen worden. Bij sponsorbedrijven kan dit 
langer duren.  
 
Helga heeft contact gehad met Keer op Keer voor 

een donatie voor een idee van de leerlingenraad: 

een tafeltennistafel voor op het plein.  
 
Dit jaar stond de Rabobank er niet op; de OR had 
dit de vorige keer gedaan, maar heeft dit dit jaar 
gemist.  
Gelukkig is er nog wel geld over; dat wordt gebruikt 
voor buitenspeelgoed/schaakveld op het plein.  
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Rondvraag 
 

  
Is het ook mogelijk om geld te krijgen van het 
Schipholfonds? -> moet onderzocht worden.  
 

Richelle sprak iemand van het Kleurenorkest en ze 
hadden het over het ontmoeten van elkaar.  
We zijn al blij dat we met elkaar kunnen lunchen en 
de kinderen komen elkaar wel tegen bij muziek, 

Conquista en sporten.  
 
Het kerstdiner/alternatief: hangt natuurlijk van 

Corona af. We gaan er voor alsnog vanuit dat alles 
gewoon doorgaat. Mocht dat niet zo zijn, dan laten 
we het zo snel mogelijk weten.  
 
Helga heeft overleg gehad met de gemeente over 
hekken/inrichting schoolplein, om het plein te 
“vergroenen”. In 2022 is er vanuit de gemeente 

geen geld om iets te vervangen, wel om te 
repareren. We hopen dat er in 2023 groen bij zal 
komen bij het plein. Van gevaarlijke situaties maakt 
Helga een foto en die stuurt ze naar de gemeente. 
Dan duurt het soms even en soms is het snel 
geregeld.  
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Sluiting 
 

  

Richelle sluit de vergadering.  
 
De volgende vergadering is op: 18 januari 2022 

 

 

 


