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MR notulen  09/02/2022 

Locatie: Online  

Tijd:  19.30– 20.30 uur 

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

Afwezig:  - 

      

1. Opening en inventarisatie rondvraag 

Er werd geopend door Henkbert met ‘Je moet je bezighouden met de dingen die ertoe doen 

en loslaten waar je geen invloed op hebt’. Dit is helemaal passend bij The Leader In Me (cirkel 

van invloed en betrokkenheid).  

 

2. (G)MR notulen doorlopen 

GMR:  

o De notulen zijn nog in de maak. Voor de beeldvorming een kort overzicht wat is besproken: 

- Er is gesproken over integriteit binnen Ichthus. Er wordt een integriteitsnota 

opgesteld.  

- Protocol meer- en hoogbegaafdheid is doorgenomen in de GMR. Er is 

Ichthusbreed een heldere manier van signaleren en afstemmen van het onderwijs 

voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.  

- Allocatiemodel moet vastgesteld worden voordat je een begroting kan maken. 

Het allocatiemodel is nu vastgesteld.  

- Er is een dialoog gehouden over de kwaliteit van het onderwijs. Binnen Ichthus is 

het een aandachtspunt om verder te professionaliseren naar een lerende 

organisatie en meer bottom-up de zaken te organiseren.  

 

MR: 

o Geen bijzonderheden teruggekregen.  

 

3. Corona  

Met de nieuwe coronamaatregelen (zonder groepsquarantaine bij een x-aantal 

besmettingen) is het onderwijs een stuk beter te organiseren. Deze week hebben wij één 

collega thuis gehad die vanuit huis online onderwijs heeft verzorgd aan de leerlingen in de 

klas. Een ouder heeft toen toezicht gehouden in de klas. De meeste collega’s hebben al 

corona gehad en ook het hoogtepunt bij de leerlingen lijkt geweest te zijn.  

 

Er werd nog de vraag gesteld of het testbeleid (2x per week) ook versoepeld is met de nieuwe 

maatregelen. Berdine heeft benoemd dat op dit moment nog geen nieuwe adviezen zijn 

afgegeven  over het afschalen van de testfrequentie. In de MR is besproken dat het testen 

onder een stukje verantwoordelijkheid valt van de ouders en dat het niet meer continu 

benoemd gaat worden middels de communicatiekanalen.   

 

4. Financieel/budget (update) 

o Ouderbijdrage is nog erg weinig van binnen. De ouderraad is verzocht om dit op te pakken. Er 

kan hierin nagedacht worden over het ‘betaalgemak’ van de ouderbijdrage door 

bijvoorbeeld te werken met een QR-code of een betaallink.   

o Berdine zal volgende week een scholingsmoment krijgen rondom de financiën van de school, 

zodat zij als locatiedirecteur goed afweet van de geldstromen binnen de Ark/vereniging.  

 

5. Kwaliteitsdialoog (NPO + schooljaarplan) 

Het schooljaarplan is tijdens een teamvergadering geëvalueerd met de teamleden. Ieder 

teamlid heeft aanvulling gegeven op de punten waar hij/zij betrokken bij is. De MR-leden 

noemden nog wat punten om aan te vullen in de evaluatie van het schooljaarplan. Er kan 

nog een aanvulling komen bij: The Leader In Me, Spelend leren groep 3/4, PR.  

 

Bij de evaluatie van de besteding van de NPO-gelden is te lezen wat er tot nu toe is gedaan 

met de gelden. Bij de Ark stond ooit als punt voor de besteding een vakleerkracht Engels op 

het plan. Hier was toen niemand voor gevonden. Wellicht dat hier binnenkort een invulling 

aan gegeven kan worden, maar dit is nog niet zeker. Bij punt F. kan nog de aanschaf van 

Rekenroute (een methode die kan worden ingezet voor leerlingen met een tweede leerlijn bij 
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rekenen) worden toegevoegd, omdat dit ook is bekostigd vanuit de NPO-gelden. Punt G. 

gaat nog verder worden uitgezocht door Berdine.  

 

6. Reglement MR/HR  

Voor de GMR is het reglement geüpdatet. Er is besproken dat Henkbert het reglement 

doorstuurt naar Naomi, zodat het document omgezet kan worden als reglement voor de MR. 

Wanneer Naomi het document heeft omgezet zal het gedeeld worden binnen de MR en 

opgeslagen voor in de toekomst.  

 

7. WVTTK  

Hoe gaan we de rol invullen van Gerrit als hij vertrekt als MR-lid na dit schooljaar? Henkbert 

gaat dit oppakken met Berdine voor het uitzetten van een bericht hierover in de Arkflits en/of 

via Parro.  

 

8. Punten voor de GMR  

- 

 

9. Punten voor Berdine  

- 

 

10. Planning MR 

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

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.  


