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Agenda MR-vergadering
Datum: maandag 28 november 2022

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Basisschool De Ark

1. Opening

● welkom

● vaststelling agenda

2. Vaststellen notulen 5 oktober 2022

3. Mededelingen/ingekomen stukken:

● secretaris

● vanuit het team

● vanuit de ouders:

● directie:

○ over school financiën (beëindiging NPO-subsidies ). Wat staat onder druk? Wat

is de volgorde van acties? Wanneer weten we wat?

4. Nieuwbouw

● Stand van zaken

○ overleg met de verenigingen

○ “heidag” op 14 december

5.  Invalconstructies afgelopen week en mogelijk de toekomst

● Afgelopen week liep de invalproblematiek ons over de schoenen. Oorzaken zijn

bekend

● Welke mogelijkheden heeft de school?

● Hoe staat de MR hierin?

6. Kwaliteitsbeleid

● Jaarplan is als apart punt hier

● Stand van zaken zelfevaluatie rekenen en wiskunde. In de werkdocumenten staat een

kopie van de huidige stand van zaken

● handboek Lezen In de werkdocumenten staat een kopie van de huidige stand van

zaken

● oudertevredenheidsonderzoek: Dit voorjaar wordt deze gehouden. Is er behoefte aan

specifiek te stellen vragen in een eigen onderzoek? Zo ja, hoe gaat de MR dat

organiseren?
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7.  Kerstmis

● Traditiegetrouw (door covid twee jaar onderbroken) gaan we Kerstmis vieren op de

laatste donderdagavond voor Kerstmis (do. 22-12-2022) van 17:00 tot 18:30 u. Van

ouders wordt verwacht dat ze hun kinderen ophalen. De MR heeft daarbij de rol op

zich genomen om ouders in de fietsenstalling op te vangen met warme chocolade

melk. Frank geeft daar het sein waarop ouders hun kinderen kunnen komen ophalen.

● Wie doet wat in overleg met Frank (elektriciteit en verlichting)?

8. GMR

● Inmiddels kan Lineke ook in de MR-drive.

● Zij neemt zitting in de groep personeelszaken.

● Voor de vergadering zal geprobeerd worden een verkort overzicht van behandelde

zaken aan te reiken.

9. Agendapunten volgende vergadering

10. Rondvraag en sluiting
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