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Notulen MR-vergadering
Datum: maandag 17 mei 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Basisschool De Ark (met jullie goedvinden is de vergadering live)

1. Opening

● vaststelling agenda

2. Vaststellen notulen 29 maart 2021

De notulen worden vastgesteld.

3. Mededelingen/ingekomen stukken:

● secretaris

○ Geen documenten, Martijn heeft de map

● vanuit het team

○ Dit wordt later besproken

● vanuit de ouders

○ Geen commentaar

● directie:

○ IEP-toets (mogelijk is de uitslag binnen?! )

■ De toets is verwerkt. Er is landelijk nog onduidelijkheid over de

interpretatie.

○ planning ouderenquête (is verlaat)

■ De enquête is een maand verlaat. Ouders wordt gevraagd de beperkte

lijst met vragen zonodig per kind in te vullen. Toegevoegd wordt een

vraag over de MR. Janneke zal met Frank de technische kant verder

afhandelen. Bedoeling is dat de vragenlijst in mei de deur uitgaat.

○ invalster Inez verlaat per 1 juni het onderwijs

■ Dinsdag en Woensdag voegen we Celine in voor groep 6, 7 en 8

■ Maandag is Jenny alleen; Frank springt bij bij de reken verwerking.

4. Corona-ontwikkelingen

● M.i.v. 10-5 teruggang naar oorspronkelijk rooster

○ Trudie ervaart dat iedereen wel weer moest  wennen. Echte groepsvorming

zoals aan het begin van een schooljaar..

● Het wel/niet doorgaan van activiteiten
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○ schoolzwemmen

■ gaat weer gestart worden, wel iets korter zodat de kinderen elkaar niet

tegenkomen.

○ sportdag

■ gaat door onder voorbehoud van het weer

○ schoolreis

■ groepen 3/4/5 gaan wel de deur uit. Er is een bus besteld. Gezocht

wordt naar een buitenactiviteit voor ca. 50 kinderen.

○ kleuterfeest

■ kleuterfeest corona proef

○ afscheidsavond groep 8

■ we gaan ervan uit dat dit gewoon kan, dit valt op 5 juli.

● Verstrekking zelftests voor leerkrachten

○ Leerkrachten ontvangen allemaal een serie zelftesten. Deze test kan alleen

gebruikt worden als je geen klachten hebt.

5. Jaarplan/Ontwikkeling passend organiseren

● (Voorlopig) overzicht jaarplanning

○ Overzicht levert geen vragen op.

● De ontwikkelingen op dit moment:

○ Planning ouderbijeenkomst(en): staat in drive

■ Is het zinvol fysiek uitleg te geven, we bespreken dat we eerst een brief

naar de ouders doen, en dan inventariseren wat de vragen nog zijn en

of er nog behoefte is om een avond te organiseren.

■ 39 kinderen 6/7/8: Frank checkt of duidelijk genoeg is dat er twee

leerkrachten met de bovenbouw werken en dat er dus net sprake is van

twee combinatiegroepen.

6. Begroting

● Subsidies:

○ Ontwikkelingen wat betreft de Corona-subsidies.

■ Er komt veel geld beschikbaar. Probleem is dat er wellicht niet

voldoende personeel beschikbaar is en dat na 2,5 jaar de subsidie

gestopt wordt (hiermee bouwt het bestuur enorme verplichtingen op)

■ Het bestuur kan er ook voor kiezen om het geld anders in te zetten

(inhuren van vakdocenten, scholing, materiaal)

■ Toch worden wel mensen aangesteld, juist ook omdat er de komende

jaren heel wat medewerkers met pensioen gaan.

■ Het bestuur heeft daarom een aantal aanvragen goedgekeurd:

● de inzet van een onderwijs-assistent

● de aanvulling op het contract voor een nieuwe leerkracht
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■ De leerkracht is vooral zelf aan zet bij het wegwerken van

achterstanden bij leerlingen, daar is nu ruimte voor. (Hij/zij wordt

hiervoor door de tijdelijke aanwezigheid van een extra leerkracht

gefaciliteerd)

● Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we met betrekking tot de

primaire vakken alles uit de kinderen halen?

● Hoe pak je een taak aan? Dit kan beter individueel begeleid

worden.

7. Formatie (personele inzet)  2021-2022

● Invulling vacature

○ De vacature zal worden ingevuld door Jeroen Immink.

● Teamindeling komend jaar

○ Ouders worden begin juni geïnformeerd.

● Inzet extra formatie

○ Inzet ruim 100 dagen extra + Martha voor 24 uur per week extra.

8. Kwaliteitsbeleid

● Onderzoek leerlingen (sociale veiligheid) - in week 22-26 maart afgenomen

○ De uitkomst is over het algemeen goed. Er zijn een aantal vragen die wel nog

besproken gaan worden omdat die lager scoren, in de klas en in het

leerlingenpanel. En er wordt aangegeven dat er een vertrouwenspersoon kan

worden aangesproken.

● Ouder enquête is opgemaakt.

○ Er wordt een vraag toegevoegd voor de MR. Janneke en Frank kijken naar de

techniek.

9. GMR

● Info (Trudie)

Morgen vergadering; Er is geen behoefte voor een basis- of vervolgcursus.

Vanuit de vorige vergadering:

○ Inzet van de extra subsidiegelden.

○ De reglementen van MR en GMR worden aangepast. Hier komt een format

voor die ook naar de MR gestuurd wordt zodat die per MR aangepast kan

worden. Wordt vervolgd.

10. PR, Ark-nieuws, communicatie met OR

● Aftreedrooster. Willen degene die dit betreft een nieuw termijn en wanneer komt er

een bericht in het Ark-nieuws over de aftredende posities? Wanneer en tot wanneer

kunnen kandidaten zich aanmelden?

○ Trudie en Martijn zijn herkiesbaar.

○ Martijn wil graag door. Trudie zoekt uit of dit gemeld moet worden.
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● Laatste MR notulen op de ark site is van 10 september 2020. De laatste 3 staan er niet

op.

○ Frank en Janneke nemen dit op met Jitske

12. Agendapunten volgende (slot)vergadering

● Formatie

● Schoolgids

○ Alle rode tekst zijn vernieuwde teksten. Dit wordt doorgestuurd rond 10 juni.

daarna hebben we 4 weken om te bekijken.

13. Rondvraag en sluiting

● Wanneer ronden we dit jaar af? (korte vergadering en etentje)

○ 18.00 uur MR etentje op 30 juni, Lotte en Janneke regelen we dit.

● Planning data 2021-2022

○ Maandag 20 september eerste vergadering MR volgend jaar

○ Overige data worden dan vastgelegd.
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