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MR notulen  07/12/2021 

Locatie: Online (i.v.m. coronamaatregelen) 

Tijd:  19.30– 21.15 uur 

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

Afwezig:  Naomi 

      

1. Opening en inventarisatie rondvraag 

 

2. (G)MR notulen doorlopen 

GMR:  

o Henkbert was er niet, maar Gerrit wel. Ouderbijdrage is besproken, maar geen 

speciale zaken voor hier in de notulen. Identiteitstraject werd besproken. De 

identiteitsnotitie komt wanneer deze definitief is naar de MR als informatief stuk.  

MR: 

o Berdine en Henkbert hebben contact gehad met de OR rondom de begroting die nog 

niet sluitend was. Later is nog contact geweest  

o Schooljaarplan wordt nog eenmaal rondgestuurd. Wanneer er eind van deze week 

geen reactie komt vanuit de MR naar Berdine dan is hij definitief.  

 

3. HRM-cyclus  

De HRM-cyclus bestaat uit twee jaar waarin de volgende vier gesprekken plaatsvinden: 

doelstellingsgesprek – voortgangsgesprek 1 – voortgangsgesprek 2 – waarderingsgesprek 

(functioneringsgesprek). Wanneer het nodig mocht zijn om meer gesprekken te voeren i.v.m. 

zorgen rondom functioneren dan kan hiervan worden afgeweken. Bij zorgen rondom 

functioneren worden er verschillende interventies ingezet om het functioneren weer naar het 

gewenste niveau te krijgen (bijvoorbeeld: interne/externe coach). Voor nieuwe leerkrachten, 

waarbij er gekeken wordt naar een verlenging van contract, vindt er wel al in het eerste jaar 

ook een waarderingsgesprek plaats.  

 

4. Cohort onderzoek 

Het cohort onderzoek is een onderzoek naar de oud-leerlingen van de Ark. In het onderzoek 

wordt onder andere gekeken naar het behalen van de einddoelen door leerlingen, gegeven 

advies en het daadwerkelijk presteren op het voortgezet onderwijs. Concluderend kan gesteld 

worden dat er tevredenheid is over de resultaten van de Ark. Dit heeft als gevolg dat er nu 

geen plan gemaakt moet worden om zaken aan te pakken of veranderen.  

 

5. Corona  

De besmettingen nemen toe. Groep 5 zit nu thuis, groep 7 hangt er tegenaan en groep 1/2b 

heeft ook veel ziekmeldingen. Het MT heeft korte lijnen met het GGD schooladviesteam 

waarbij telkens advies wordt gegeven wat te doen qua quarantaine/online lesgeven. Als het 

goed is komen deze week losse test-setjes binnen die twee maal per week mee naar huis 

gaan voor groep 6 t/m 8.  

 

Binnen de MR wordt verschillend tegen corona aangekeken. Streven blijft om unaniem een 

besluit te nemen, wellicht is dit niet altijd mogelijk door de persoonlijke achtergronden. 

Concluderend wordt gesteld dat de Ark de richtlijn/het advies van de PO-raad blijft volgen. 

Inhoudelijk hoeft daar dan niet meer over gediscussieerd worden, maar wel over hoe dit 

gecommuniceerd wordt naar ouders. Mocht er vanuit de MR gereageerd worden dan graag 

aangeven wat er precies gewijzigd dient te worden in de berichtgeving.  

 

6. WVTTK  

Hoe wordt er omgegaan met vloeken? Door leerkrachten worden leerlingen hierop 

aangesproken, maar helaas gebeuren dit soort gedragsuitingen vaak buiten het zicht van de 

leerkrachten. Berdine gaat dit punt wel meenemen naar het team wanneer verder wordt 

gesproken over de identiteitsnota.  

 

 

7. Punten voor de GMR  

- 
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8. Punten voor Berdine  

- 

 

 

9. Planning MR 

Voorstel is om de vergaderingen om 19.30 uur te laten beginnen.  

Woensdag 09 februari  Financieel/budget, identiteitsnotitie, kwaliteitsdialoog  

Donderdag 17 maart  Formatieproces/groepsverdeling, terugkoppeling soft controls RvT, 

opbrengstenanalyse M-Cito.  

Maandag 04 april  Digitalisering, achterstanden/plusklassen, sociale veiligheid  

Dinsdag 14 juni  Ambitiegesprek 2022-2023 

 

Eerste vergadering nieuwe schooljaar  opbrengstenanalyse E-Cito.  


