
Notulen-vergadering – 13 februari 2017                        schooljaar 2016-2017 

Aanwezig 
Namens het team:      Namens de ouders: 
Elina Jong       Linda Vogel afwezig zonder afbericht 
Teresa Schouten-Beemster     Jolanda Oud 
Renate van Brandwijk-Beemer     Monique Hauwert afwezig met afbericht 
Op uitnodiging: Marie-Louise Smal 
 

Agendapunt  Notulen Actiepunt 

1. Opening van de 
vergadering en 
vaststellen agenda 

Elina opent om 19.10 uur de vergadering. Teresa is de 
tijdbewaker.  

 
 

2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken, het mailadres van het 
secretariaat moet nog geactiveerd worden. 

Teresa 
  

3. Notulen 8 december 
2016 

Als Monique terug is uit Amerika zorgt zij voor de 
verspreiding van de kaart waarop vermeld staat wanneer 
sprake is van instemmingsrecht e.d. 
De site is op to date, alleen Linda gaat nog een stukje 
schrijven. 

 Monique 
 
 
Linda 
 

4. Wel en wee van de 
school  
  

Marie-Louise stopt per 1 augustus als directeur van “de 
Uilenburcht”. Atinah is in deeltijd met ziekteverlof. Dit is 
intern opgelost. Leontien Rood neemt 1 ½ dag op zich voor 
vervanging in de groepen 7 en 8. 

 

5. 
Ondersteuningsprofiel 
van De Uilenburcht 

De Uilenburcht is een pilotschool voor een 
gestandaardiseerde school-ondersteuningsprofiel. Deze 
wordt op de site geplaatst zodat ouders eenvoudiger 
scholen met elkaar kunnen vergelijken. Er is een interview 
afgenomen en een vragenlijst ingevuld. 
We besluiten om het verslag van het interview op de site te 
plaatsen en een samenvatting van het ondersteuningsprofiel 
dat weergeeft welke ondersteuning wij op school bieden. 
Ook moet er een kopje bij komen te staan: Grenzen aan 
onze zorg. De inhoud hiervan wordt in de teamvergadering 
van mei besproken. 
Dit komt daarna terug in de MR 

Instemmings 
formulier 7 

6. Continu rooster 
vanuit oogpunt 
overblijf.   

Vanuit de overblijf is aangegeven dat het steeds lastiger 
wordt om overblijfkrachten aan te trekken. Dit zou in de 
toekomst een probleem kunnen worden. 
Een van de oplossingen zou een continurooster kunnen zijn. 
Dan zouden overblijfmedewerkers de leerkrachten kunnen 
ondersteunen bij het buitenspelen. Dan zijn er minder 
overblijfmedewerkers nodig.  
Ook bij rondleidingen van nieuwe ouders komt de vraag van 
een continurooster regelmatig ter sprake. 
5 jaar geleden is deze vraag ook neergelegd bij de ouders. 
Toen was er te weinig animo. Mede omdat de kosten voor 
de opvang van de kinderen dan zo hoog werden voor de 
ouders. 
We willen in het schooljaar 2017-2018 weer een peiling 
doen bij de ouders. Wel of niet een continurooster. 
Inplannen in de activiteiten kalender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teresa  

7. Begroting De 
Uilenburcht 

De begroting ziet er goed uit. Mede door de inbreng van 
Audrey van het bestuurskantoor. Er wordt steeds beter 
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gekeken naar wat nodig is. Zo kan er veel beter worden 
begroot.  

8. Ontwikkeling ICT op 
De Uilenburcht 

 

De laptops zijn nu een jaar in gebruik. Dit naar ieders 
tevredenheid.  Er is ook gestart met Media wijsheid. We 
willen de kinderen veilig op de digitale snelweg laten 
manoeuvreren. 
Voor de groepen in het achterste gedeelte van het 
hoofdgebouw die van de zomer worden gerenoveerd 
worden touchscreens aangeschaft. Per jaar worden er 4 
aangeschaft zodat over 3 jaar alle groepen touchscreens 
hebben. 
We gaan ons aansluiten bij het ouderportaal. 
We willen de kinderen ict vaardig maken en hen ook kennis 
van word/powerpoint en excel meegeven. Er wordt een 
leerlijn ontwikkeld. 

 

9. Vakantierooster  Dit punt gaat naar de volgende vergadering en moet in het 
activiteitenplan ook worden verplaatst. 

Teresa 

10. Start formatie 
bespreking. 

Volgend jaar hebben we weer 15 groepen. 
Verder moet er nog een evaluatie plaatsvinden wat betreft 
de flex-poule en invallers. 

  

11. Uit de GMR Er is gekozen voor het overlegmodel. Hierover volgt met de 
PMR en Marie-Louise nog een overleg. 

Marie-
Louise, 
Renate, 
Elina, Teresa 

12. Schoolgids  Wegens tijdgebrek verplaatsen we dit naar de volgende 
vergadering 

Teresa 

13. Advertentie 
nieuwe directeur 
  

De advertentie voor de krant wordt aangepast. Er staat 
tweemaal zoekt. 15 februari zal hij naar de MR leden 
worden verstuurd en van op en aanmerkingen worden 
voorzien. Daarna opgestuurd naar het bestuurskantoor. 

 

15. Rondvraag Geen punten voor de rondvraag  

Sluiting Elina sluit 20.40 uur de vergadering.  

 
 
 

 
 

Vergadering  Datum  Schoolweek  Tijden  

MR 1 Ma 26 september  5 19.00 – 20.30 

MR 2 Do 8 dec 14 19.00 – 20.30 

MR 3 Ma 13 feb 22 19.00 – 20.30 

MR 4 Do 20 april  30 19.00 – 20.30 

MR 5 Ma 19 juni 37 19.00 – 20.30 


