
Notulen  MR de Ark 

  

MR-notulen  14/06/2022 

Locatie: de Ark  

Tijd:  19.30– 21.30 uur 

Aanwezig:  Henkbert (voorzitter), Annelies, Gerrit, Mirjam, Naomi, Berdine en Myrthe (notulist) 

Afwezig:  - 

      

1. Opening en inventarisatie rondvraag 

Welkom allen.  

 

2. (G)MR-notulen doorlopen 

GMR: 

Geen bijzondere noemenswaardigheden.  

 

MR: 

o Er is een gesprek geweest met de OR en er is nu een plan om meer geld te besteden, zodat 

de buffer wordt gebruikt. Voor dit schooljaar wordt het nog een deel gebruikt voor het 

leerplein en ook voor educatieve uitstapjes met de kinderen.  

 

3. Ambitiegesprek 2022-2023 

De Ark is op weg voor certificering van The Leader In Me. De Ark mag zich wel al een ‘The 

Leader In Me-school’ noemen en zijn ook terug te vinden op de site van The Leader In Me. 

Komend schooljaar is de ouderbetrokkenheid rondom The Leader In Me een van de Big Rocks 

(ambitiepunten). Verder gaat er ook een Junior Lighthouse Team (leerlingenraad) gevormd 

worden.  

 

Het didactisch handelen is een andere big rock. Afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat 

leerkrachtwisselingen geweest. Het EDI-model (expliciete directe instructie) zal door een 

externe weer onder de aandacht gebracht worden bij het team om dit stevig te 

implementeren in het dagelijks handelen.  

 

Bij het doelgericht werken gaat komend schooljaar in alle groepen gewerkt worden met het 

leren inzichtelijk maken voor de leerlingen. In de groepen 3 en 4 wordt dit vormgegeven vanuit 

een laddermodel en bij de groepen 5 t/m 8 via een grafiek.  

 

Spelend leren gaat uitgebreid worden met bewegend leren op het schoolplein en het verder 

uitwerken van een gedegen visiestuk wat wordt opgenomen in de Ark-stukken.  

 

Tot slot gaat er nog gekeken worden naar de rol van de leerlingen in de oudergesprekken en 

de manier van rapporteren van de schoolontwikkeling. Hiervoor gaat er tijdens de studiedag 

van 29 juni een gesprek plaatsvinden met de teamleden rondom dit onderwerp.  

 

 

4. Schoolgids en ABC 

De stukken zijn doorgelopen en de volgende punten zijn genoemd: 

Schoolgids: 

 Bij de schoolgids moet er komend schooljaar gekeken worden naar de tabel voor 

invulling onderwijstijd vanwege de nieuwe methodes en de daarmee veranderende 

lestijd.  

 Punt 2.3 weghalen en 6.2 herschrijven 

 Punt 2.4 ‘Doelen in het schoolplan’: Het stukje doelgericht werken uitbreiden naar 

taal/spelling moet weg. Wat moet worden opgenomen is het stukje leren inzichtelijk 

maken. 

‘Nationaal Programma Onderwijs’ punt van expertise expressieve vakken weghalen. 

Daarnaast nog bij ondersteuners het stukje fulltime weghalen.  

 Punt 3.1 het stukje gediplomeerde specialisten aanpassen met de masteropleiding van 

Myrthe.  

 Ouderinspraak blz. 15 per raad een slogan erbij zetten die meteen een beeld geeft 

over de inhoud van de raad.  
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 Werkwijze Sociale opbrengsten op blz. 21 herschrijven. Zien! wordt Kindbegrip en Goed 

Gedaan moet veranderd worden naar The Leader In Me.  

 

ABC: 

 Aanmelding nieuwe leerlingen – benoemen dat de kinderen voor een bepaald 

moment ingeschreven moeten worden, omdat anders het risico wordt gelopen dat er 

geen plek is.  

 Communicatie – Arkflits nog noemen.  

 Dieren – dit kopje opnemen.  

 Ergokids wordt genoemd, maar Intraverte en logopedie niet. Goed bekijken welke 

keus gemaakt gaat worden.  

 Gebruik van foto’s – Instagram nog toevoegen.  

 Huiswerk – vanaf groep 5 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk in plaats van soms. 

 Inloop – toevoegen meer informatie over JGGV zie bijlage. 

 Jarigen – traktaties mogen lekker en zoet, maar dagelijkse tussendoortjes wel gezond.  

 Mobiele telefoons – zin opnemen met geen opnames zonder toestemming ouders van 

kind.  

 Schoolmaterialen – niet de gehele schooltijd maar ‘gaan het hele schooljaar’ mee. 

Nog toevoegen dat de oordopjes en koptelefoons door leerlingen zelf meegenomen 

moet worden.  

 Schooltijden – nog zin toevoegen over registratie van te laat komen.  

 

 Intraverte opnemen in betrokken instanties  

 

5. Formatie  

Er zijn wat wisselingen qua bezetting op de groepen. Dit is onderbouwd tijdens de vergadering 

richting de leden van de MR.  

 

6. Analyse eindtoets  

Ark scoort ruim boven het landelijk gemiddelde.  

 

7. Samenstelling MR volgend schooljaar 

Bij de PMR komt er één definitieve plek vrij en één tijdelijke plek in verband met een 

zwangerschapsverlof. Binnen het team zijn er twee leerkrachten die hebben aangegeven te 

willen overwegen om in de MR te gaan komend schooljaar.  

 

8. HR en basisreglement 

Naomi heeft dit, naar aanleiding van de vorige vergadering, doorgestuurd naar de MR. Gerrit 

gaat op deze mail reageren met zijn opmerkingen en dit wordt na de zomer verder opgepakt.  

 

9. Risico-inventarisatie en –evaluatie 

Het document is met de MR gedeeld om door te nemen. Er is een aanvulling gestuurd die is 

toegevoegd aan het document. Hier heeft de MR geen aanmerkingen op gegeven.  

 

10. WVTTK  

 Invulling tussendoortjes wordt meegenomen naar de startvergadering   

 Etentje eind van het jaar voorstel is dinsdag 28 juni om 19.00 uur bij ’t Zusje in Hilversum 

 

11. Punten voor de GMR  

- 

 

12. Punten voor Berdine  

Bijlage Jeugd en Gezin naar Inge Huizenga sturen en vragen voor actuele update.  

 

13. Planning MR 

Eerste vergadering nieuwe schooljaar: 

 opbrengstenanalyse E-Cito 

 inhoud huishoudelijk reglement MR  

 


