
 

 
 

Notulen MR De Kerkuil 

Aanwezig: Richelle, Sue Ellen, Edwin, 

Chantal, Leonoor, Diane, Margret, Helga en 

Rinske  

 

Datum:  21-09-2021 

Locatie:  Kerkuil! 

Tijd:       20:00 

 

 

 

 

Voorzitter:  Richelle 

Notulist:  Rinske 
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Opening en vaststelling agenda 

en welkom heten nieuw MR-lid 

Diane! 

  

Fijn om weer live bij elkaar te komen én 

met Diane erbij! Welkom! 
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Notulen vergadering  

d.d. 08-06-‘21 

  

De notulen worden goedgekeurd.  
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Bespreking actiepunten na 

vorige vergadering 

 

  

Tips van de schoolgids (zie punt 5) 

aanpassen. 

Stukjes uit Kindcentrumplan in schoolgids 

zetten = door Mascha geregeld.  

 

Er zijn mogelijkheden om lid te worden 

van de MR, vanwege de plek van Sue 

Ellen.  

Sue Ellen stelt zich herverkiesbaar. Staat 

in Nieuwsbrief. Niemand heeft 

gereageerd. Sue Ellen blijft bij ons in de 

MR.  

 

Jaarverslag MR maken, heeft Edwin 

gedaan. Hij heeft hem o.a. gedeeld met 

Helga. Wordt in de volgende vergadering 

met de MR besproken. 
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Mededelingen vanuit het team:  

 

Directie: SOP en NPO-begroting 

(punt 7 en 8 op de agenda) 

OR: geen 

GMR: MR-training 

Nieuwsbrief MR 

  

Deze heeft een ieder ontvangen van 

Margret.  

 

 

 

Er is vanuit de MR geen interesse voor 

een training die de GMR aanbiedt.  
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Start nieuwe schooljaar 

 

  

Er is tijdens de Gouden Weken 

(groepsvormende fase aan het begin van 

het schooljaar) extra aandacht besteed 

aan drama in de groep.  

Fijn om de ouders weer te zien in de 

school. Geslaagde informatiemiddag met 

hoge opkomst.  



In groep 8 is een glazen schuifdeur 

gekomen en gestart met een dubbele 

groep. Dat gaat heel goed. De 

leerkrachten leren veel van elkaar en de 

leerlingen kiezen voor hun eigen werkplek 

(heb ik instructie nodig of niet?).  
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Corona update 

 

  

Corona-technisch loopt het allemaal 

prima. Ouders en leerlingen weten goed 

wat er van ze verwacht wordt. 

Alle kinderen zijn weer terug.  
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SOP – School Ontwikkel Plan 

  

SLG = School Leer Gemeenschap 

LB = Functieschaal (bijvoorbeeld 

Rekenspecialist) 

Mooi dat cursusonderdelen bij ons op 

school worden geïntegreerd, in plaats van 

dat het een eenmalige actie is.  

Speerpunt blijft (ook) namens MR 

ouderbetrokkenheid.  
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NPO-begroting (Nationaal 

Programma Onderwijs) 

 

  

In het team zijn de ideeën opgehaald, op 

Blosse is een commissie over NPO-

gelden, Mascha, Marion en Helga hebben 

zich er daarna over gebogen. Er zijn 

gelden nog niet ingevuld= post 

onvoorzien. ->als het niet tegenvalt, zal 

het verder uitgebreid worden.  

Het plan ligt bij Blosse.  

De MR keurt de NPO-begroting goed, 

handtekening van MR-lid is gezet.  
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De staat van de ouder:  
https://oudersenonderwijs.nl/staat-
van-de-ouder-
2021/?pagina=voorwoord 
 

   

Komt de volgende keer op de agenda, 

dan kunnen we er bespreekpunten 

uithalen.  
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Punten voor de MR 

  

-Hoe staat het met de NPO-gelden? 

-Uitleg over begroting(sproces) 

-Sponsorgelden voor bijvoorbeeld 

zonneschermen, laptops, …  

-Helga kijkt op site van Marianne voor 

bespreekpunten 
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Punt vanuit een ouder – 

fietsenstalling 

  

Helga is met de gemeente bezig met 

extra uitbreiding van het schoolplein voor 

dit vraagstuk.  

 

 

12 

 

Rondvraag 

  

Is er sprake van Corona-achterstanden? 

Dit is heel moeilijk te analyseren. Er is 

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


goed zicht op, maar geen duidelijke trend 

aan te geven. Gemiddeld zijn de 

resultaten van de eindtoetsen gedaald 

ten opzichte van andere jaren. De 

resultaten in groep 3 zijn flink gestegen. 

Alle resultaten en leerlingen zijn 

doorgesproken met Marion.  

 

Is het een idee om 3 keer in het jaar 

online te vergaderen en 5 keer live te 

vergaderen? -> Richelle en Helga 

overleggen voor iedere bijeenkomst. 

Richelle geeft het vervolgens in de 

agenda aan.  

 

9 november is Diane afwezig.  

 

Kan er voor de veiligheid een extra 

zebrapad op de Lage Weide / 

Düsseldorperweg komen? Helga overlegt.  

 

In het afgezette gebied staan heel veel 

ouders en kinderen midden op straat. 

Hierover een berichtje in de Nieuwsbrief.  

 

➔ Nieuwsbrief positief inrichten (veel 

onderwerpen belichten waar we 

trots op zijn) 
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Sluiting 

  

Richelle sluit de vergadering. Dank weer 

aan iedereen.  
 


