
 
Datum:  12-01-2021 
Locatie:  Teams online 
Tijd:       20:00 uur 
 
Voorzitter:  Richelle 
Notulist:  Rinske 
 
Aanwezig: Richelle, Edwin, Sue Ellen, Chantal, Leonoor, Margret, Petra, Helga, Rinske 

 
NR 

 
Onderwerp 

 
Opmerkingen 

 
1 

 
Opening en vaststelling agenda 

 
Richelle opent als kersverse voorzitter de 
vergadering.  
De agenda wordt vastgesteld.  
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Notulen vergadering d.d. 10-11-‘20 

 
De notulen van 10 november worden goedgekeurd.  
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Bespreking actiepunten na vorige 
vergadering 

• Route ophalen kleuterplein 

• Regels Corona herhalen 

• Nieuw lid MR en nieuwe 
voorzitter 

• Online oudergesprekken 

• Verhoging ouderbijdrage 
 

 
 
 
Alle punten die we besproken hebben en op de 
actielijst hebben gezet, zijn in de nieuwsbrief gezet. 
Hier zijn geen reacties op gekomen.  
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Ingekomen stukken/leesmap:  
MR-academie: een enquête, kans op 
jaar lang gratis gebruik maken van 
MR-academie 
Mededelingen vanuit het team 
Directie:  
OR: Geen  
GMR: filmpje over WMR (wet 
medezeggenschapsraad) + werkt 
het werkverdelingsplan al? 

 
Richelle heeft meegedaan aan een enquête op de 

MR-academie site. Wie weet winnen we een jaar 

lang gebruik van de MR-academie… 

Richelle heeft gekeken op de site van WMR en las 

een bericht over een werkverdelingsplan. Vraag: is 

die er ook op de Kerkuil?  

Er is ook een werkverdelingsplan voor de MR, deze 

is vorig jaar ondertekend door een afvaardiging van 

de personeelsgeleding. Ook dit jaar zal er weer een 

werkverdelingsplan binnen de MR besproken 

worden.  

https://infowms.nl/content/50-tips-voor-de-

medezeggenschapsraad 
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Begroting (bijlage) 

 
Het bestuur heeft de begroting al goedgekeurd.  
De MR moet ook instemmen.  
We nemen met elkaar de bijlage door (begroting 
zoals aangeboden aan Blosse) en bespreken de 
teksten die blauw gearceerd zijn. Helga geeft 
toelichting. Grootste post is personeel, daar worden 

https://infowms.nl/content/50-tips-voor-de-medezeggenschapsraad
https://infowms.nl/content/50-tips-voor-de-medezeggenschapsraad


reserves voor gebruikt. Daarnaast is ICT een grote 
post die eraan komt in ’22-’23. 
De uiteindelijke meerjarenbegroting laat zien dat 
uiteindelijk de reserves weer voldoen aan de 
gestelde uitgangspunten. 
 
De MR keurt de begroting goed. De handtekeningen 
zullen worden gezet door een afvaardiging van de 
personeelsgeleding.  
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Inzet Coronasubsidie  

 
De Kerkuil heeft bij het ministerie aangegeven, dat 
de kinderen die meer aan kunnen, te kort aandacht 
hebben gekregen in de Coronatijd. De gelden van de 
subsidie gebruiken we om halve klassen 
technologieles te geven. Hierdoor krijgen de kinderen 
les in kleine groepen. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten; alle kinderen krijgen extra techniekles én alle 
kinderen krijgen in een kleine setting les.  
Ook voor volgend jaar is deze aanvraag gedaan. Het 
wordt positief ontvangen door ouders, leerkrachten 
én kinderen.  
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Corona; onderwijs op afstand 

 
Leerkrachten: fijn om alle kinderen even te kunnen 
zien en spreken. In deze periode voelen de 
leerkrachten zich meer leerkracht, in plaats van dat 
ze op een afstand staan.  
Het gaat allemaal een stuk beter dan in de eerste 
lockdown, we hebben geleerd van de eerste keer 
thuisonderwijs.  
Leerlingen leren door het online werken ook heel 
andere vaardigheden: oplossingsvermogen, 
creatieve oplossingen vinden, digitale vaardigheden, 
incasseren, hulp durven vragen enz.  
Complimenten ook naar de ouders. Kinderen en 
ouders hebben minder moeite met de digitale 
aspecten van het online werken.  
De noodopvang zit behoorlijk vol. Alle aanvragen 
worden door Helga geregeld. We zijn trots op de 
collega’s die de kinderen op school opvangen.  
 
Ouders:  In deze lockdown-periode was het werken 
online heel snel geregeld.  
Lastig om kinderen te begeleiden, het vraagt veel 
van ouders.  
Complimenten voor leerkrachten met de filmpjes die 
voorbij komen.  
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Passend Onderwijs (link) 
nieuwsbrief 
Deze is van november 2020, geen 
nieuwe 

 
https://passendonderwijsijmond.nl/nieuwsbrief 
 
Er is geen nieuws te melden.  

https://passendonderwijsijmond.nl/nieuwsbrief
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Rondvraag 

 
Als we weer naar school gaan, hoe gaat dat dan?  
Hoe we dan gaan werken, wordt dan zo snel 
mogelijk met de ouders gecommuniceerd.  
 
Wat als je niet iedere dag thuisonderwijs kunt 
organiseren als ouder?  
Mail met de leerkracht over wat wel mogelijk is.  
 
Tip voor school: kijk kritisch naar kinderen die naar 
de noodopvang komen. Leerkrachten, kinderen en 
collega’s van de opvang moeten goed worden 
beschermd.  
Helga houdt dit goed in de gaten.  
 
Complimenten voor juf Ellen met haar 
gymopdrachten.  
 
Kan de ingang naast de kerk weer gebruikt worden? 
Vanwege de veiligheid gaan we deze ingang niet nog 
een keer gebruiken.  
 
Kunnen we MR-reglement bespreken tijdens de 
volgende vergadering?  
Communiceren van positieve activiteiten naar 
ouders.  
Wil iedereen meedenken over punten voor de 
nieuwe vergadering? 
 
Dank aan de voorzitter, eerste keer, ging prima.  
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Sluiting 
 

 
Richelle sluit de vergadering.  
Datum van de nieuwe vergadering: 2 maart 2021 
 

 

 


