
Nieuwsbrief MR 
Hierbij ontvangt u de laatste editie van de MR nieuwsbrief voor 
het schooljaar 2017–2018 met daarin een overzicht van de 
onderwerpen die dit schooljaar zijn gesproken.  

MR onderwerpen in 2017-2018 

Dit jaar heeft de MR zich met de volgende zaken bezig gehouden: 

1. School beleidsplan en tussentijdse evaluatie van schoolplan 
2. De Katholieke identiteit van de Ark 
3. De werking van het anti-pest protocol 
4. De monitor sociale veiligheid 
5. Werkdruk & arbeidsomstandigheden leerkrachten 
6. Verslag vertrouwenspersoon 
7. Leerling ontwikkeling stichting JL en de Ark 
8. Enquête aanpassing overblijf 
9. Vernieuwd zwembad protocol 
10.  Aanpassingen in overblijf 
11.  Beleid IT en omgang gevoelige content 

 1

Nieuwsbrief MR 
19 JULI 2018

MR op Internet 
Alle informatie van 
de MR is terug te 
vinden op de 
website van de Ark. 

MR bijwonen 
U kunt de MR 
vergadering als 
toehoorder 
bijwonen.  U hoeft 
zich daarvoor niet 
aan te melden. 

Vragen 
Heeft u vragen of 
suggesties? Mail 
ons of spreek ons in 
de wandelgangen 
aan. Wij stellen uw 
betrokkenheid op 



MR besluiten 

• Sponsoring van de Keuken       - Positief advies met verzoek om sponsor overeenkomst op te stellen 
• Sponsoring voetbal shirts         - Positief advies met verzoek om sponsor overeenkomst op te stellen 
• Schoolformatie plan  - Positief advies 
• Vakantierooster   - Positief advies 
• Gelden werkdrukverlaging - Positief advies 
• Aanbieding schoolfruit            - Negatief advies 
• Overblijf                           - Positief advies 

Mocht u meer informatie willen over bovengenoemde onderwerpen  dan verwijzen wij u graag naar 
de MR pagina op de Ark website. Daar worden alle verslagen gepubliceerd. 

MR ontwikkelingen 

Dit jaar waren er veel wisselingen. We hebben afscheid genomen van Annemarie Stiphout. Daarnaast 
hebben we Cornelis Jansen verwelkomd als nieuw MR lid. Juf Donna zal volgend schooljaar de MR 
gaan verlaten omdat ze heeft besloten haar carrière voort te zetten op een andere school. Volgend 
schooljaar zal Juf Ingrid de MR ook gaan vertegenwoordigen vanuit de leerkrachten. 

De MR heeft ook het MR reglement en huishoudelijk reglement geactualiseerd onder andere naar 
aanleiding van aangescherpte wetgeving. Deze zijn ook terug te vinden op de MR pagina van  

Tevens zal vanuit komend schooljaar Cornelis Jansen de rol van secretaris op zich nemen. 

Vrienden van de Ark 

Dit schooljaar is er � 8.438 aan giften ontvangen. Deze giften zijn onder andere besteed aan: 

• Extra en gerichte ondersteuning voor kinderen door inzet van onderwijs-assistente Sandra Fransen 
(2 ochtenden per week);  

• Inzet van oud-leerkrachten Marjolein Mooij, Nelly Geerlings en Paul Herber, zij ondersteunen alle 
groepen(wekelijks); 

• Educatieve activiteiten ondersteunend aan de Noordwijkse methode. 
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Nieuwsbrief OR 
Schooljaar 2018/2019 

De plannen voor het nieuwe jaar zijn al gemaakt: maandag 
17 september komt de nieuwe schoolfotograaf om alle 
uitgeruste vakantiegezichten vast te leggen. Donderdag 20 
september gaan we op schoolreis! We verklappen nog niet 
waar we naar toe gaan maar leuk wordt het zeker. Jullie 
hulp is ook dan weer erg welkom. In de eerste week van 
het nieuwe schooljaar kun je je daarvoor aanmelden. Je 
kunt je dan ook aanmelden als nieuwe klassenouder. Oh ja 
en begin alvast met trainen in de vakantie want op zondag 
28 oktober is de Heemstede Loop en daar doen we 
natuurlijk weer (bijna) allemaal aan mee! We hebben weer 
zin in het nieuwe schooljaar….tot over 6 weken!

Schooljaar 2017/2018 

Ook de tweede helft van dit schooljaar was 
ontzettend feestelijk. Alle leuke activiteiten hadden 
geen plaats kunnen vinden zonder jullie contributie 
maar ook niet zonder jullie hulp. Fijn dat jullie zo 
enthousiast mee hebben geholpen met Sportdag, 
Arkdag, de hele feestweek, alle afscheidsfeestjes, 
etc. Bedankt! Speciale dank gaat uit naar de 
klassenouders. Dit jaar waren ze bijzonder creatief, 
wat zijn er leuke dingen bedacht! De 
Oudervereniging heeft ook bijna vakantie….alleen 
op de laatste schooldag verzorgen we nog een 
koude verrassing.

Extra leuk! 
‣Dit jaar is de keuken geplaatst. Namens alle ouders heeft de 
Oudervereniging � 5000,- bijgedragen aan de totale kosten. De 
kinderen hebben al veel plezier gehad met koken. De keuken 
wordt goed gebruikt en de kinderen hebben al leuke en lekkere 
dingen gemaakt.  

‣Dit jaar wilden we als Oudervereniging nieuwe voetbaltenues 
aanschaffen voor het schoolvoetbal. Tot onze grote verrassing 
bleken de ouders van Joska uit groep 8 deze aankoop grotendeels 
te willen sponsoren. Geweldig! Zie hiernaast het resultaat: 
prachtige nieuwe outfits.

Afscheid…en welkom! 

Jacqueline Herkemij, Saskia van Horssen en Ingrid 
Westland nemen, na jaren OR, afscheid. Dit betekent dat 
er ruimte komt in het bestuur van de Oudervereniging. 
Wat je talent ook is, je bent van harte welkom! Lijkt het je 
leuk om aan te sluiten of wil je meer informatie? Stuur 
ons dan een mail: orarkheemstede@gmail.com. We 
vergaderen elke 2e dinsdag van de maand om 20 uur op 
de Ark. Een keertje de vergadering bijwonen kan altijd!
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