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Notulen MR-vergadering
Datum: maandag 28 maart 2022

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Basisschool de Ark

1. Opening

● welkom

● vaststelling agenda

- De agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststellen notulen 24 januari 2022

De notulen worden vastgesteld

3. Mededelingen/ingekomen stukken:

● secretaris

○ Post wordt nagekeken, de map gaat weer rond

○ Geen verdere meldingen.

● vanuit het team

○ Trudie - MR-reglement aanwezig? (vraag vanuit de vorige vergadering)

■ Digitaal is niets te vinden

■ Nieuw reglement maken, Trudie geeft aan daar naar te kijken, het

concept aan te vullen en daarna naar Janneke door te sturen.

● vanuit de ouders

○ Geen mededelingen

● directie

○ Mirella is aan het herstellen, maandag en woensdag werkt ze in de klas en

dinsdag bereidt ze voor. Personeel is tot nog toe te regelen.

○ Invalproblematiek, de creatieve oplossing is niet altijd aanwezig en de

vervangers zijn ook niet altijd aanwezig vanuit de stichting. Dat geeft af en toe

wel de nodige kopzorgen.

○ Vanmiddag overleg gehad over de Oekraïne (samenwerkingsverband

West-Friesland). Frank is daar als voorzitter van het knooppunt Koggenland

bezig om te kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven. Regering stuurt aan

op Nieuwkomersklassen, maar om redenen van personeel en slechte

ervaringen op aantal nieuwkomersklassen is gekozen voor opvang op nabije

locatie.  Er zijn tot nu toe 119 Oekraïense mensen in Koggenland, 50 tot 60

kinderen, die zijn grotendeels nog niet aangemeld. Leerplicht is in Oekraïne

ook aanwezig, en we denken dat er veel kinderen digitaal (Oekraïens)

onderwijs krijgen. Overgrote deel is nog niet naar de scholen gekomen.
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■ vraag van Lotte of er een alternatief is ; misschien online lessen bij ons

op school in combinatie met spelen/praten met de kinderen in de

pauzes?

■ Trudie vraagt of er ook leraren tussen de Oekraïense vluchtelingen

zitten.

■ Frank krijgt als contactpersoon van Koggenland alles toegestuurd.

■ Er is een school in Scharwoude waar de kinderen misschien allemaal

opgevangen gaan worden.

■ Uitgangspunt tot dusverre is: Geef ouders en kinderen afleiding van

alles wat ze meegemaakt hebben.

○ Europees fruit is niet heel rijk aan verschillende soorten fruit. Suggestie is

gedaan: Lever een dag minder, ipv deze kwaliteit, maar dit blijkt niet te

mogen/kunnen. Het wordt afgebouwd voor de meivakantie.

○ Bestuurskantoor heeft een mooi technieklokaal, deze kan bezocht worden.

Overgenomen uit de IJmond. 30 verschillende soorten aanbiedingen, oud

directeur is in de gelegenheid om met een gedeelte naar de Ark te komen.

○ Groep 1-2  wordt een steeds grotere, 40 kinderen tot de zomervakantie.

Speelzaal als extra lokaal. Tweederde is lokaal, achterste deel is beweeghoek

gebleven. Lotte gaat met groep 3 naar de gymzaal in het dorp.

We werken met een onderwijsassistent. Alle kinderen maken gebruik van het

lokaal, alle kinderen maken gebruik van de speelzaal.

○ Getallen van volgend jaar: we starten met 30 kleuters, 15 kinderen gaan naar

groep 3.

○ We gaan naar 130 kinderen ipv vorig jaar 110 kinderen.

4. Nieuwbouw

● Keuze locatie

○ B veld Apollo, dichtst tegen de dorpskern aan. SKOWF en dorpsraad hebben

deze voorkeur. Ontsluiting via nieuwbouwplan Landje van Mak aan de

Julianaweg.

● Vaststelling voorbereidingskrediet

○ Mensen zijn aangesteld om het voortraject te doen.

● Keuze partners

○ Peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastoudergezinnen.

○ Als er vanuit de verenigingen behoefte is voor een nieuwe gymzaal zal deze

ook meedoen.

○ Voor school is belangrijk dat de uitbreiding van het aantal partners leidt tot

bredere faciliteiten in het gebouw en een handig/praktisch gebruik van de

ruimtes.

● Voorlopige planning
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○ Eind 2022 voorbereiding en bestemmingsplan wordt aangepast. Totaalplan met

Europese aanbestedingen, tekeningen zullen in 2023 plaatsvinden. Als het

goed is, zou de bouw in schooljaar 2023-2024 plaats kunnen vinden.

5. Corona-ontwikkelingen

● Huidig beleid

○ Ouders die kind hebben met klachten houden het kind thuis

○ Als ouders zelftests  willen , even contact opnemen met Frank.

6. Formatie (personele inzet)  2022-2023

● Invulling vacature

○ Jorrit Stoop wordt de vervanger van Jeroen.

○ SBO leerkracht komt maandag even sfeer proeven in de school.

○ Voor volgend jaar weer 2 leerkrachten per “bouw”, behalve voor groep 1-2-3,

daar komen inclusief onderwijs-assistentie 3 mensen voor te staan.

○ Kan Monique haar  stage doorzetten op de Ark? Ze neemt niet de plek van een

reguliere leerkracht in. Met de opleiders in de school volgt overleg.

7. Jaarplan

● In een overzicht ontvangen jullie de dit jaar gerealiseerde doelen die dit jaar nog

gerealiseerd worden en een toelichting hierop. (dit overzicht wordt bij de

werkdocumenten geplaatst)

○ Melissa is Engels specialist en vertelt over de nieuwe methode Tweens die

ingezet zal worden vanaf komend schooljaar.

○ Er komt een nieuw methode van spelling, genaamd Staal (vraag is nog of deze

in eerste instantie alleen in 4 of ook meteen in 5 zal worden

geïmplementeerd).

Voor het komend jaar?
Wat zijn de uitdagingen voor het komend jaar?

● Rekenen groep 4 volgens leerlijnen verder ontwikkelen en in groep 5 ook starten
volgens leerlijnen

● Engels methode Tweens van Holmwoods en meer gesprekjes voeren in groepjes.
● Nieuwe Spellingmethode Staal voor groep 4 (en 5?)
● (op dit moment wordt uitgeprobeerd) Groep 1-2-3: SemSom

8. Planning vakanties, studiedagen en studie middagen

● De MR stemt 23 mei of de vakantie akkoord wordt bevonden.
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9. Kwaliteitsbeleid

● Ter informatie. Het betreft bovenschools beleid, waarvan wij gedeeltelijk uitvoering

geven. Dit plan moet nog definitief vastgesteld worden door de GMR (zie

werkdocumenten)

10. GMR

● Jeanine: De NPO gelden die niet uitgegeven kunnen worden wegens leraren schaarste,

worden gereserveerd voor de komende jaren.

11. PR, Ark-nieuws, communicatie met OR

● Martijn maakt een stukje voor in de nieuwsbrief

● Tjip de Jong maakt een folder waarin de kwaliteiten van de Ark op een rij zet. Dit

wordt voor de toekomstige ouders beschikbaar gesteld. Een aantal scholen hebben

moeite met PR, en om die reden heeft het bestuur een mogelijkheid gegeven om

folder of podcast te laten maken.

12. Agendapunten volgende vergadering 23 mei

● Formatie

● Nieuwbouw

● Oekraïne

13. Rondvraag en sluiting

● De vergadering wordt afgesloten om 21.13 uur.

mailto:directie@rkbs-deark.nl
http://www.skowf.nl/site/deark

