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Notulen MR-vergadering
Datum: maandag 28 november 2022

Tijd: 20.00 uur

Plaats: bij Janneke thuis

1. Opening

● welkom

● vaststelling agenda

2. Vaststellen notulen 5 oktober 2022

(actie) Trudie vergelijkt de verkiezing documenten.

De notulen worden vastgesteld.

3. Mededelingen/ingekomen stukken:

● secretaris

○ De MR map ligt klaar en kan mee.

● vanuit het team

○ Suzanne vraagt hoe het werkt als punten  vanuit het team naar voren komen.

○ In de teamvergadering wordt dit op de agenda gezet, dan is iedereen er scherp

op.

● vanuit de ouders:

○ Chris vraagt of er bij ons op school kinderen zijn die ‘s morgens zonder ontbijt

naar school komen. Frank heeft geen signalen binnen gekregen.

○ Kinderen die hun brood bij de kleuters niet op hebben, worden gestimuleerd

het op te eten als het niet lukt. Dan wordt gecommuniceerd met de ouders.

● directie:

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

is de volgorde van acties? Wanneer weten we wat?

○ Gascontract stichting loopt af ; dat leidt stichtingsbreed tot een enorme

kostenpost. We hebben qua formatie de afgelopen twee jaar meer kunnen

inzetten dan normaal en hebben last van het feit dat bij groei de middelen

achteraf volgen.  We denken 0.6 ft terug te moeten in formatie (3 dagen), maar

op 17 januari volgt er formatie-overleg en wordt afgestemd of er nog extra

financiële middelen kunnen worden ingezet of niet. In de MR-vergadering van

eind januari kan Frank  duidelijkheid geven. Dan zullen eventuele gesprekken

met het team opgestart gaan worden

○ Einde NPO hoeft niet te leiden tot ontslag van personeel. Doordat invalpool

nagenoeg leeg is en er ook natuurlijk verloop is, is dat niet nodig.

4. Nieuwbouw
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● Stand van zaken

○ overleg met de verenigingen

■ verenigingen die gekoppeld zijn aan het voetbalveld en de gymzaal.

■ Het is nog niet duidelijk waar het op de school komt, het komt sowieso

op het Apollo terrein. UItgesproken is dat een nieuwe  sporthal

wenselijk is.

■ Er wordt nu gevraagd aan een commissie om een voorstel te doen.

■ Verenigingen denken erin mee, judo heeft voldoende aan deze zaal.

■ Apollo denkt mee, die kan als “huidige eigenaar” eisen stellen

○ “heidag” op 14 december

■ Alle betrokken partijen zijn dan bij elkaar om te overleggen.

■ Frank is daarbij namens de school. Chris overweegt aan te sluiten.

5.  Inval Constructies afgelopen week en mogelijk de toekomst

● Afgelopen week liep de inval problematiek ons over de schoenen. Oorzaken zijn

bekend.

● Welke mogelijkheden heeft de school?

● Hoe staat de MR hierin?

○ Hoe gaan we hiermee om? Er is een invalpool maar die is dunnetjes.

○ Frank geeft aan dat het landelijk ziekteverzuim op dit moment 5,7% bedraagt.

○ Vorige week waren de kinderen van groep 6-7-8 verdeeld over twee dagen

ieder een dag thuis en met thuisopdrachten.

○ Frank vraagt input aan de ouders; Misschien zou de bibliotheek iets kunnen

bieden. De blauwe schuit zou ook nog een optie zijn.

○ Lotte geeft aan dat klassen bijna overal gewoon naar huis gaan (zonder

thuiswerk) en dat er dan afgewisseld wordt.

6. Kwaliteitsbeleid

● Jaarplan is deze keer niet opgenomen.

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

kopie van de huidige stand van zaken

Kopie van Zelfevaluatie rekenen en wiskunde 22-23 De Ark

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

zaken Kopie van Handboek  lezen

● 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?

○ Specifieke vragen, wat is een handige werkwijze

■ Benchmark aanpassen, volgende keer op de agenda. Frank stuurt hem

rond, en wij gaan kijken wat kan erbij of wat kan eraf.

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

https://docs.google.com/document/d/1pDGsqa9VtxsgI-pxwM0yfur1Jd2DX3L4I0Rz8zF74Y4/edit?usp=sharing
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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)?

○ van 12 tot 14 uur lichtjes ophangen.

○ cafe vragen voor de kannen.

○ koekjes chocomelk slagroom.

8. GMR

● Inmiddels kan Lineke ook in de MR-drive.

○ Geen nieuws

● Zij neemt zitting in de groep personeelszaken.

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

zaken aan te reiken.

○ Belangrijkste puntjes op een rijtje zetten.

9. Agendapunten volgende vergadering

● Benchmark oudertevredenheidsonderzoek

● Financiële positie van de school

10. Rondvraag en sluiting

● Chris neemt de map mee.

● Trudie geeft aan dat de cadeautje geregeld moet worden.

● Of er nog schade was vanwege het vuurwerk dat is afgestoken

● De Engelse vlag is gestolen.

● Chris neemt de sleutel over van Regio control

De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur.
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