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Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad De Ark – 18 september 2018 20:00 

 

Aanwezige MR-leden: Henry Livestroo, Cornelis Jansen, Sophie Rappange, Ingrid 

Teunissen, Carolien van den Brink, Inge van Vorselen 

Overige aanwezige: Suzanne Confurius 

Afwezige MR-leden: geen 

 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Openstaande punten 

a. Terugkoppeling gesprek Zwembad Groenendaal  

b. Terugkoppeling minimaal aantal BHV’rs voor de Ark 

3. Informerende / discussiepunten 

a. Eerste bevinden overblijf 

b. Eerste bevindingen Parro App 

c. Jaarplan 2018-2019 

d. Actualiseren MR webpagina  

e. Nascholingsplan personeel volgend schooljaar 

f.  Scholingsbehoefte MR geleding 

4. Besluitvormende punten 

a. Schoolplan 2018-2019 

b. Besteding van de werkdruk gelden (P-MR) 

c. Vaststellen MR kalender 2018-2019 

d. Vaststellen MR vergaderdata 2018-2019 

5. Rondvraag  

 

 

2a. Terugkoppeling gesprek Zwembad Groenendaal  

● Het gesprek tussen Suzanne en Marcel de Roo verliep positief, met als uitkomst dat 

twee leerkrachten vanuit De Ark voldoende is. Deze leerkrachten moeten dan wel actief 

aanwezig zijn, en kijken mee voor wat betreft de pedagogische gang van zaken. In het 

water vallen de kinderen onder verantwoordelijkheid van de zwemleraar. Het is steeds 

van groot belang dat de leerkrachten van De Ark en de zwemleraren voor elke les 

contact hebben over eventuele bijzonderheden bij de leerlingen. 

● Suzanne heeft het verslag opgesteld van het overleg, Marcel de Roo moet dat nog 

tekenen. Ook wordt het nog voorgelegd aan het bestuur van JongLeren. [actie] Suzanne 

gaat hier achteraan.   

 

2b. Terugkoppeling minimaal aantal BHV’rs voor de Ark  

● Er zijn geen vastomlijnde regels voor het minimaal aantal BHV-ers op een school.  

● Een goed uitgangspunt lijkt, gegeven het relatief gemakkelijke gebouw en de omvang 

van de school, om op elke dag (tenminste) twee BHV-ers te hebben. Op woensdag is 

dat nu nog niet het geval. [actie] Suzanne gaat hier achteraan.   
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3a. Eerste bevinden overblijf  

● De eerste ervaringen zijn positief. Ouders kwijten zich van hun taak, een uitzondering 

(door overmacht dan wel vergeten) daargelaten. Over drie maanden volgt de volgende 

evaluatie. 

 

3b. Eerste bevindingen Parro App  

● Ook hier zijn de ervaringen positief. Na wat (gebruikelijke) opstartproblemen zijn (bijna) 

alle ouders aangemeld.  

● Als iedereen wat meer gewend is aan de app, en de eerste stroom berichten achter de 

rug is, is het goed om een bericht over gebruik van de app naar ouders te sturen met 

enkele huishoudelijke regels. Twee daarvan zijn in elk geval: 

○ Ouders mogen niet verwachten dat een leerkracht gelijk reageert als hem of haar 

een rechtstreeks bericht is gestuurd.  

○ Ziekmelden dient telefonisch te gebeuren, niet via de app. 

 

3c. Jaarplan 2018-2019  

● In het jaarplan wordt melding gemaakt van ‘weektaken’. De MR geeft aan de directie aan 

dat de invulling hiervan nog niet gedragen is door het team. De vraag is wat hen betreft 

of er eerst moet worden gewerkt aan een basis van zelfstandigheid bij de kinderen 

voordat er met weektaken kan worden gewerkt. Op de teamdagen in oktober en 

december zal hier verder over worden gesproken. Daarbij geldt bovendien dat het 

werken met weektaken sowieso een experiment zal betreffen.  

 

3d. Actualiseren MR webpagina  

● [actie] Cornelis doet een voorstel voor aanpassing (na de MR-cursus in de eerste helft 

van oktober).   

 

3e. Nascholingsplan personeel volgend schooljaar 

● Er zijn voor dit schooljaar geen specifieke andere wensen dan wat in de vergadering van 

juli 2018 al is besproken.  

 

3f. Scholingsbehoefte MR geleding  

● Behalve de basiscursus MR op twee avonden in oktober waar vier MR-leden aan 

deelnemen zijn er geen andere wensen. 

 

4a. Schoolpan 2018-2019 

● De MR-leden geven hun opmerkingen door aan Suzanne.  

● Een schoolgids is wettelijk verplicht, maar de vraag is wel of het niet anders kan worden 

ingevuld, bijvoorbeeld door een groot deel ervan te plaatsen op de website van de Ark. 

Op die manier kan het mogelijk ook gemakkelijker worden om informatie aan te passen. 

[actie] Henry zoekt uit of er een mogelijkheid is om vanuit een website eenvoudig een 

schoolgids samen te stellen. 

 

4b. Besteding van de werkdruk gelden (P-MR) 

● De personeelsgeleding van de MR is akkoord met de voorgestelde besteding van de 

werkdrukgelden. Binnen 3-5 maanden zal de effectiviteit van de werkdruk verlagende 

middelen geevaluaeerd worden door de MR. 
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4c. Vaststellen MR kalender 2018-2019 

● De MR-kalender 2018-2019 wordt vastgesteld en zal worden gepubliceerd. Het beste 

middel daarvoor (Paro, directe mail of website) zal nog bepaald moeten worden ([actie] 

Henry). 

● In dit licht wordt door Suzanne gevraagd of zij, in het kader van de AVG, de email 

gegevens van de ouders mag verstrekken aan de MR. [actie] Henry zoekt dit uit. 

 

4d. Vaststellen MR vergaderdata 2018-2019 

● De MR vergadert op de volgende data: 

○ 6 november 2018 

○ 10 december 2018 

○ 22 januari 2019 

○ 4 maart 2019 

○ 17 april 2019 

○ 21 mei 2019 

○ 2 juli 2019 

● De vergaderdata zullen worden gepubliceerd op de website van de Ark ([actie] 

Suzanne). 

 

5. Rondvraag 

● Er wordt gevraagd of vanuit JongLeren voldoende wordt gedaan om leerkrachten aan 

boord te houden, gezien de tekorten overal. Suzanne is tevreden over de inspanningen 

die vanuit JongLeren worden ondernomen om leerkrachten te binden.  

● Er wordt opgemerkt dat het hoe en wat rondom het laten tekenen van een 

medicijnverklaring door ouders nog moet worden gecommuniceeerd naar het team van 

leerkrachten binnen de Ark ([actie] Suzanne).  

● Er wordt geconstateerd dat er één is groep binnen de Ark die in plaats van de –ook door 

de school- gewenste twee maal per week gym maar eenmaal per week gym krijgt. 

Suzanne legt uit dat dit op geen enkele manier rond te krijgen is. Dit ligt niet aan de 

groep, maar de puzzel die gelegd moet worden is niet rond te krijgen zonder één groep 

maar een keer te laten gymen. Dit heeft te maken met de capaciteit van de gymzaal en 

het beperkte aantal leerkrachten dat eeen aantekening heeft om gym te mogen geven. 

Dit maakt ook dat op het moment dat juf Eugenie ermee zou stoppen, er een nieuwe 

leerkracht, specifiek voor gym, zou moeten worden aangetrokken.  

 


