
Notulen  MR de Ark 

  

MR-notulen  08/11/2021 

Locatie: Basisschool de Ark; lokaal groep 6.   

Tijd:  19.30– 21.15 uur 

Aanwezig:  Henkbert (voorzitter), Annelies, Mirjam, Naomi, Erik, Berdine en Myrthe (Notulist) 

      

1. Opening en inventarisatie rondvraag 

Er werd geopend met taart. Erik had dit meegenomen als afscheid. Vanuit de MR werd hij 

bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren als directeur.  

 

2. (G)MR-notulen doorlopen 

GMR:  

o Notulen kunnen via Parro verspreid worden. Ze hoeven dus niet verplicht breder dan 

school verspreid te worden. Bij het BOI werd besloten dat er op de schoolsite een plek 

komt waar de notulen van de MR geplaatst worden. De notulist stuurt dit naar de 

administratief medewerker binnen Ichthus en zij zet het dan op de website.  

 

MR: 

o De OR begroting is nog steeds een punt van aandacht. Berdine pakt dit als actiepunt 

op. Tot nu wordt er nog geen instemming gegeven door de MR, omdat de begroting 

niet sluitend is.  

o Openheid van de MR. Er is gesproken over de openbaarheid van de MR. Dit is een 

goed punt om later op de agenda te zetten, zodat er uitgebreider over nagedacht 

kan worden. In ieder geval is er al bedacht over een opzet van de MR-vergadering  

o Samenbrengen van ouders. Er is gesproken over de mogelijkheid hiertoe. Op dit 

moment, met de huidige coronacijfers, is dit niet mogelijk en dus ook nu niet een punt 

om uitgebreid een uitwerking voor te bedenken.  

o Bericht naar ouders rondom invalproblematiek. Hier zijn geen noemenswaardige 

reacties op gekomen.  

 

3. Corona 

Er is een teamgesprek gevoerd waarin (het gevoel van) veiligheid centraal stond. Er is 

besloten om onderling 1,5 meter afstand te houden. Ouders zijn welkom, maar wel weer via 

de klassendeur en ook op afstand met de leerkrachten. Het is wellicht goed om dit wel nog 

een keer onder de aandacht te brengen bij ouders via Parro.  

 

4. Service-protocol toets 

Dit punt komt afkomstig van Gerrit. Er is getoetst bij de overige MR-leden hoe zij in deze kwestie 

staan. De zorg wordt begrepen, maar concluderend is gesteld dat dit geen punt is wat door 

de MR behandeld kan worden. Dit is een punt van grotere omvang, maar school volgt het 

advies van de PO-RAAD en daar kan verder niet uitgebreid over gediscussieerd worden.  

 

5. Schooljaarplan 

Er is een oplegger rondgestuurd die getekend kan gaan worden.  

o Voor de zomervakantie is geprobeerd een docent Engels te vinden (NPO). Dit is toen 

niet gelukt. Dit is niet meer terug te lezen in het jaarplan als ambitie, omdat er geen 

invulling gevonden kan worden.  

o Toetsen op maat: dit houdt in dat een kind getoetst wordt bij Cito op een niveau wat 

passend is bij zijn of haar functioneren. Er wordt dus beter gekeken naar elk kind en niet 

voor elke leerling eenzelfde toets gebruikt. Berdine gaat dit aanpassen nog in het 

schooljaarplan.  

o Aan het eind van het document wordt de volgende onderzoeksvraag gesteld: 

‘Kunnen we het onderwijs op de Ark anders organiseren?’. Het is wellicht goed om 

deze onderzoeksvraag wel wat meer onderbouwd neer te zetten in het 

schooljaarplan. De toelichting tijdens de vergadering was verhelderend voor de 

personeelsgeleding van de MR.  

o Evaluatie van het schooljaarplan vindt plaats rond januari/februari met het team. Na 

deze tussenevaluatie wordt deze gedeeld met de MR ter kennisgeving.  
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6. Inzet Eventmedewerker binnen Ichthus  

Uit de werkdrukmiddelen van de Ark wordt de eventmedewerker bekostigd. De vraag kwam 

nu naar boven waarom deze eventmedewerkers ook worden ingezet voor Ichthus-events. Er is 

toegelicht dat dit onder werkdrukvermindering valt, doordat de werkzaamheden die de 

eventmedewerker uitvoert voorheen bij de teams lag.  

 

7. Agenda rest van het jaar  

De jaarplanning is door iedereen doorgenomen. Er moet wat geschoven worden met de 

planning van de opbrengstenanalyses. Deze zijn aangepast in het Excel-overzicht en staan 

goed genoteerd onderaan deze notulen.  

 

8. Kwaliteit van het onderwijs  

Dit kunnen we met elkaar bespreken aan de hand van het schooljaarplan, opbrengsten van 

de middenmeting/eindmeting en cohortonderzoek. Deze documenten en onderwerpen 

staan geagendeerd op de jaarplanning van de MR. Er wordt nog ingebracht dat het wellicht 

goed is om een specifiekere focus aan te brengen voor de MR. Kan er gekeken worden naar 

sociale veiligheid, methodegebruik etc.? Het stukje van sociale veiligheid gaat geagendeerd 

worden.  

 

9. WVTTK  

- 

 

10. Rondvraag  

Begroting Ouderraad is ter sprake gebracht. Hier is voor de zomervakantie feedback op 

gegeven, maar daarna geen nieuwe sluitende versie meer op gestuurd. Erik gaat dit met de 

ouderraad opnemen.  

 

11. Punten voor de GMR  

Henkbert koppelt terug naar de GMR dat de MR het document ‘Onderwijskundige 

rapportage najaar 2021’ goed heeft ontvangen en geen aanvullende vragen heeft.  

 

12. Punten voor Berdine  

1. OR de begroting blijft nog vaag. Er moet echt goed in kaart worden gebracht wat het 

saldo is en waar alles naar toe gaat. Uiteindelijk moeten we op 0 uitkomen en geen 

verschil houden.  

2. Volgende berichtgeving rondom coronaregels toch nog eens benoemen dat er 1,5 meter 

afstand gehouden moet worden en dat het betreden van de school met name via de 

klassendeur gaat.  

3. Schooljaarplan:  

o Stukje toetsen op maat beter uitleggen in het schooljaarplan.  

o Doelgericht werken ‘herfst 2021 bij rekenen moet aangepast worden naar spelling’ 

4. Jaarplan moet na de tussenevaluatie ter kennisgeving aan de MR worden gestuurd.  

 

 

5. Planning MR 

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

Dinsdag 07 december  HRM-cyclus, identiteitsnota, cohort onderzoek 

Woensdag 09 februari  Financieel/budget, 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.  


