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     Notulen MR-vergadering  
Datum: donderdag 10 september 2020 

Tijd: 20.15 uur 

Plaats: Basisschool De Ark  
 

1. Opening  

● welkom aan Lotte en Paul 

● verantwoording technisch voorzitter; 

voorstel om bij punt 12 taakverdeling te 

bespreken 

● kennismaking met nieuwe MR-leden 

● vaststelling agenda  

 

De vergadering wordt geopend om 20.15  

Frank opent de vergadering als technisch voorzitter.  

We heten Paul welkom met 61,1 % van de stemmen de winnaar van de verkiezingen voor de 

oudergeleding van de MR. 

We doen een voorstel rondje. 

2. Vaststellen notulen juni 2020  

De notulen worden vastgesteld  

3. Mededelingen/ingekomen stukken: 

 

 

● secretaris 

○ cursus aanbod 

○ infoMR 

● directie: 

○ personele ontwikkelingen 

■ Magret komt terug, maandag en woensdag en ze gaat meelopen en 

wordt voorlopig niet eindverantwoordelijk in de klas.  

■ Corona, beslisboom wordt doorgestuurd:  wanneer mag mijn kind wel 

of niet naar school.  

■ De situlatie vervanging bij ziek en zeer is nijpend er is nu al geen 

vervanging te vinden.  

■ Nieuwe leraren zijn begonnen, en geven aan het naar hun zin te 

hebben.  

○ Leerlingenpanel 

Leerlingpanel gehad over continurooster. Alle kinderen krijgen te maken met 

het leerlingpanel.  

○ Leerling gesprekken 
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Leerling gesprekken krijgt een structurele plek in het onderwijs. We proberen 

dat 4x per jaar te doen. Gesprekken tussen leerkracht en kind.  

4. Verkiezingen  

● Hoe is de uitslag? 

Paul is de nieuwe MR lid van de ouder geleding. 

● Hoe communiceren we hierover? 

Melissa heeft er een stukje over geschreven. 

● Info in Ark-Nieuws 

Deze wordt meegenomen in het Ark Nieuws van 11 september 2020.  

5. Jaarplan/Ontwikkeling passend organiseren  

● Jaarplan staat in drive 

Deze wordt doorgenomen en 4x per jaar aangepast.  

● Status: werkdocument 

6. Corona-ontwikkelingen  

● Is de gegeven informatie voldoende? 

Volgens ons is het duidelijk wanneer een kind wel of niet naar school mag, dit mag wel 

herhaald worden. De punten die besproken worden zijn excursies en activiteiten, de 

groepen die bij school aankomen en hoe dat gaat. Frank gaat dit meenemen in het 

team en komt terug met een gedegen oplossing.  

Draaiboek ligt klaar hoe we eventueel weer om kunnen naar een thuis werksituatie. 

Ook in situaties als een gezin thuis moet blijven. Na 5 dagen thuis zitten moet het 

onderwijs weer opgestart worden, dit is een norm die wordt uitgewerkt.  

● Moeten wij de beslisboom naar ouders sturen? 

Het is goed deze te versturen omdat ouders er bewust van worden. Het is een richtlijn 

en geen het een richtlijn, geen voorschrift. 

De versoepeling voor bijvoorbeeld trakteren bij de kleuters, of aanwezig zijn bij 

spreekbeurt. Altijd op afspraak zodat het gedocumenteerd.  

● Hoe gaan we om met activiteiten waarbij ouders betrokken zijn? 

Schoolkamp, Excursies, Lichtjesfeest, Sinterklaas, Kerstmis 

7. RI&E  

● Ontwikkeling van Arbo-Unie naar Perspectief (toelichting van Frank) 

Risico inventarisatie. Plan van aanpak gemaakt en in januari besproken. Om de 4 jaar 

moet dat gebeuren en werd hier heel goed gedaan. Gesprek met Perspectief 

● 9 november toetsen van bestaand plan van aanpak 

Janneke en Martijn aanwezig zijn.  

8. Communicatie met ouders  

● Behoeft de wijze van communicatie met ouders aanvulling/aanpassing? 

Op dit moment is er communicatie vanuit Parro.  

● Is er behoefte aan een ouderpanel o.i.d. 
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We denken van niet en is ook moeilijk uit te voeren ivm corona. Parro is een goed 

communicatiemiddel. Als er iets is kan je dat communiceren met de desbetreffende 

leraar.  

De gegevens op de pagina van de MR aanvullen met e-mailadressen ipv alleen de 

directie.  

9. GMR  

● Info? 

Nog geen vergadering geweest dit schooljaar.  Er staat een map GMR notulen in de 

MR drive. Hierin worden steeds de vastgestelde notulen geplaatst. 

Info direct bestemd voor de MR wordt door Trudie in de eerstvolgende MR 

vergadering gedeeld. 

10. PR, Ark-nieuws, communicatie met OR  

● jaarverslag voor jaarvergadering 

jaarverslag opmaken voor de OR door Janneke  

● Kogge express 

Druppel heeft het Kogge nieuws bereikt  

Ansichtkaarten vanuit klas 6,7,8 Jenny en Melissa  zijn hiermee bezig 

11. Continu-rooster  

● Eerste bevindingen (team èn ouders) 

Trudie moet erg wennen. Ze vindt het niet vervelend.  

Lotte was al gewend aan continurooster, en vindt het prettig dat ze echt pauze heeft.  

Frank ziet meer van de kinderen, omdat hij ook buiten loopt en woensdagochtend 

meedraait als onderwijsassistent.  

Melissa komt wat tijd te kort voor eten. Maar alles is gewoon gestructureerder.  

Martijn zijn kinderen zijn happy, hij is positief gestemd.  

Paul geeft aan dat haar dochter van een ouder een broodje minder eet, dat ervaart 

Janneke ook. Trudie geeft aan dat een andere ouder dat ook aangeeft  

12. Agendapunten volgende vergadering   

● Zitting MR-leden  

Rooster in MR drive. Nieuwe leden  zijn toegevoegd. 

● Taakverdeling MR, na iedere notulen 

Janneke blijft secretaris 

De leraren geleding besluit wie de voorzitter wordt 

● Is er ook behoefte aan een actielijst 

een actielijst wie doet wat maken aan het eind van de notulen. 

● Evaluatie twee continuroosters: Wanneer, hoe, communicatie 

13. Rondvraag en sluiting  

● volgende vergadering 

Paul en Frank gaan nieuwe vergaderingen plannen ivm Nachtdiensten paul 

Hoe is de kinderkermis verlopen, heel leuk om alle filmpjes te krijgen gaf jacqueline 

aan.  
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Takenlijst 

Namen   Actie  

Voorzitter ● Maakt de agenda 
● Stuurt vooraf agenda naar Jitske website 
● 2e lezer notulen 
● Stuurt notulen naar Jitske voor website 

Martijn ● 9 november RI&E ism perspectief 

Trudie ● GMR 

Melissa ● 2e lezer stukje Nieuwsbrief 

Janneke ● Maakt de notulen 
● Jaarverslag  
● 9 november RI&E ism perspectief 

● Takenlijst onderaan de notulen 

Lotte  

Paul  

Frank ● Beslisboom sturen 
● Beleid ouders op school met teamleden bespreken 
● Nieuwe vergaderingen plannen ism Paul ivm nachtdienst 
● Nadenken over de oplossing om hoeveelheid ouders voor de poort te 

beperken. Erg druk vooral druk bij de kleuteringang smiddags. 
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