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Notulen MR-vergadering
Datum: woensdag 6 juli 2022

Tijd: 18.00 uur

Plaats: Basisschool de Ark

1. Opening

● welkom

○ Iedereen is aanwezig

● vaststelling agenda

○ De agenda wordt vastgesteld

2. Vaststellen notulen 23 mei 2022

De notulen worden vastgesteld

3. Mededelingen/ingekomen stukken:

● secretaris

○ Info MR de map blijft bij mij thuis tot volgend schooljaar.

● vanuit het team

○ verjaardagen juffen; cadeau is niet verplicht. Een hand of een tekening is

voldoende.

○ afgevaardigde GMR; Lineke gaat de GMR vertegenwoordigen (ter

vervanging van Jeanine).

○ Suzanne neemt de plek van Melissa over in de MR

○ Juf Margret is 40 jaar op school: wordt gevierd op 21 september

● vanuit de ouders

○ Janneke heeft nogal wat vragen gehad over de indeling (4-5).

■ Frank geeft aan dat op deze wijze  leerkrachten meerdere jaren de

ontwikkeling van kinderen volgen

■ Lokalen zijn niet even groot

■ Al het cursorisch onderwijs gebeurt met de jaargroep

■ Binnen de groepen zijn er kinderen die elkaar niet liggen die kunnen we

bewust uit elkaar halen. Het bevordert het gesprek over

veiligheidsaspecten in de klas.

■ Juffen zijn van te voren al aan het kijken wie het beste met wie goed

gaat en samen kan werken.

■ Goed over nagedacht (meerdere keren is vanuit verschillende brillen

gekeken naar de verdeling

● directie :

○ nieuwbouw

■ Leo Wijker zal tijdens de entree vergadering meer vertellen over de

nieuwbouw
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■ De gemeente heeft door laten schemeren dat de school eind 2023 klaar

is…..

○ Martha is geslaagd en mag voor de klas onder supervisie van een coach

○ Schaaktoernooi, vraagt van kinderen denken. Mooie toevoeging aan het

onderwijs. Finaleronde meer tijd nodig hier mag meer vooruitkijken.

Schaakvereniging was heel tevreden en Jan Nanne is  in het zonnetje gezet.

○ Schoolbestuur heeft het predikaat goed gekregen. Dit wordt gevierd op

school op 13 juli.

4. MR-leden

● aanmelding oudergeleding MR

○ Chris van Baar sluit aan bij de oudergeleding

● aftreden/afscheid van Paul

● aftreden Melissa

● nieuwe termijn Janneke

5. Schoolgids

● Vaststellen van de schoolgids (kopie staat in werkdocumenten)

○ Zaken die genoemd zijn, zijn verwerkt in het definitieve document

● Hst. 2 is m.n. geupdate.

6. Oekraïense leerlingen / nieuwkomersklas

● stand van zaken

○ Nieuwkomersklas, Spierdijk of Ursem de kinderen uit 3 t/m 5. Er is een

leerkracht aangesteld en een onderwijsassistent. Dit is een klas van 9 -15

kinderen.

○ We gaan ervan uit dat kleuters in de kleuterperiode voldoende Nederlands

leren, om straks mee te draaien in groep 3.

7. Jaarplan

● Document werd donderdag 30 juni met jullie gedeeld (is de voorlopige versie)

○ Jaarplan wordt besproken.

○ Rekenen en Spelling staan in het jaarplan.

○ Op de vraag van Paul of qua evaluatie van het afgelopen jaar al stappen zijn

gezet, wordt genoemd dat er al twee procesbegeleiders zijn benoemd, die

eerst en vooral zorgen dat iedereen op tijd weet wat hij/zij moet weten.

8. GMR

● “Directe vraag aan alle scholen wie er een MR/GMR cursus willen (september/oktober)

Er wordt nog een inventarisatie mail gestuurd aan de MR-en. De GMR leden krijgen

ook een mail.

● Plan voor uitnutten NPO gelden bespreken met de directie van de betreffende school.”

○ Bij formatie-gesprek is gedeeld dat deze ingezet zijn op  kleine groepen en

ondersteuning in iedere groep. Geïnvesteerd in techniek, en andere middelen

om de kleine groepen te ondersteunen.
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9. PR, Ark-nieuws, communicatie met OR

● uitslag MR in het Ark Nieuws

● Stukje van Lotte en voorstellen Chris,

wisseling Suzanne en Melissa en Lineke en Jeanine.

10. Agendapunten volgende vergadering

● “Directe vraag aan alle scholen wie er een MR/GMR cursus willen (september/oktober)

Er wordt nog een inventarisatie mail gestuurd aan de MR-en. De GMR leden krijgen

ook een mail.

● Data kiezen eerste wordt nu al gedaan. Woensdag 5 oktober eerste vergadering.

● Jaarverslag (Janneke maakt die voor de tijd)

11. Rondvraag en sluiting

● Melissa bedankt iedereen voor de mooie jaren bij de MR.
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