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Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad De Ark – 6 november 2018 20:00 

 

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

Teunissen, Inge van Vorselen 

Overige aanwezige: geen 

Afwezige MR-leden: Carolien van den Brink 

 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Openstaande punten 

a. Terugkoppeling bestuur JL verslag Groenendaal (Suzanne) 

b. Inregelen 2 BHV op woensdag (Suzanne) 

c. Voorstel actualiseren webpagina (Cornelis) 

3. Informerende / discussiepunten 

a. Schoolbegroting 2018 

b. Evaluatie personeelsbeleid 

c. Ontwikkeling leerlingaantallen 

d. Doornemen verslag GMR-vergadering 

e. Voorbereiden bezoek Sytske Feenstra (CvB JL) 

4. Ingebrachte punten 

a. Vraag van ouder: luizenkammen 

b. Vraag van VvdA: vertegenwoordiging MR in VvdA 

5. Rondvraag 

 

 

2a. Terugkoppeling bestuur JL verslag Groenendaal  

● Na het gesprek wat Suzanne heeft gevoerd met Marcel de Roo, manager van zwembad 

Groenendaal, ligt bij hem de actie om het protocol te finaliseren, maar hij komt niet 

door. Suzanne heeft de zaak nu doorgestuurd naar het bestuur. Zij gaan contact met 

hem opnemen, zodat het protocol in juiste vorm ondertekend kan worden.  

 

2b. Inregelen 2 BHV op woensdag Ark  

● Koos en Anita gaan in februari 2019 naar de basistraining. Tot die tijd zijn zij bijgepraat 

door Josien en Anouk die al gecertificeerd zijn. De bezetting is dan als volgt: 

○ ma: Anita, Anouk 

○ di: Anita, Anouk 

○ wo: Koos, Anouk 

○ do: Anouk, Josien, Anita, Koos 

○ vrij: Anouk, Josien, Anita, Koos 

 

2c. Voorstel actualiseren webpagina  

● [Actie] Cornelis gaat hier in november mee aan de slag. Het voorstel wordt 

geagendeerd op volgende MR-vergadering. 
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3a. Schoolbegroting 2018  

● Geen opmerkingen. 

 

3b. Evaluatie personeelsbeleid  

● Henry en Cornelis zullen met Suzanne in gesprek gaan over de balans tussen ambitie 

en werkdruk bij de Ark. [Actie] Henry plant een moment. 

● Er is ooit de afspraak gemaakt dat nieuwe leerkrachten een ervaren leerkracht aan hen 

gekoppeld krijgen om hen wegwijs te maken. De MR vraagt aan Suzanne of dat bij de 

nieuwe lichting leerkrachten ook is gebeurd. [Actie] Henry agendeert voor de volgende 

vergadering. 

 

3c. Ontwikkeling leerlingaantallen  

● De MR vraagt zich af hoe het nou komt dat twee jaar geleden de voorspelling nog was 

dat er een krimp zou komen die zelfs een bedreiging zou kunnen vormen voor de 

continuiteit van de Ark, en nu juist de andere kant op beweegt. De MR wil graag van 

Stichting JL weten waarop die eerdere voorspellingen waren gebaseerd en wat er is 

veranderd, ook om daarvan te leren naar de toekomst. [Actie] Henry agendeert voor de 

volgende vergadering in verband met het aangekondigde bezoek van het CvB 

bestuurslid.  

 

3d. Doornemen verslag GMR-vergadering 

● In het verslag worden speerpunten genoemd in de jaaragenda van de GMR, die voor 

ons ook relevant zijn: samenwerking MR, werkdruk, passend onderwijs en profilering. 

[Actie] Henry vraagt de GMR hoe wij hiervan op de hoogte worden gehouden.   

 

3e. Voorbereiden bezoek Sytske Feenstra (CvB JL) 

● We zouden het vanaf onze kant graag met Sytske hebben over in elk geval drie zaken: 

○ Wat is de visie van het CvB over de grootte van de klassen (bij een eerder 

bezoek leek er verschil van inzicht te bestaan tussen CvB en Suzanne)? 

○ Kan het CvB haar beleid toelichten ten aanzien van het behouden van 

leerkrachten, zeker in deze tijd van schaarste? 

○ Wat is de vrijheid van de Ark (en de aangesloten scholen in het algemeen) ten 

aanzien van het uitvoeren van beleid dat vanuit JL komt?  

● [Actie] Henry geeft voor de volgende vergadering aan Sytske deze punten door.  

 

4a. Vraag van ouder: luizenkammen 

● Een ouder heeft aangegeven best af en toe te willen luizenkammen, maar niet week na 

week, als telkens hetzelfde kind toch weer of nog steeds luizen of neten blijkt te hebben.  

● De MR wil graag weten of het mogelijk is om het protocol strenger te maken, 

bijvoorbeeld dat ouders in zulke gevallen eerder of directer worden aangesproken door 

Suzanne. [Actie] Henry vraagt Suzanne of dit protocol kan worden aangescherpt. 
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4b. Vraag van VvdA: vertegenwoordiging MR in VvdA 

● Met het vertrek van Henry uit de MR aan het einde van dit schooljaar rijst de vraag of in 

zijn plaats iemand anders vanuit de MR in het bestuur van Stichting Vrienden van de Ark 

plaats moet nemen.  

● Met het oog op het houden van een link tussen beleid van de Ark en de activiteiten van 

de VvdA én het hebben van een link tussen de gekozen MR en het verder 

onafhankelijke bestuur van de VvdA, vindt de MR het inderdaad verstandig om weer 

iemand vanuit de MR af te vaardigen voor het bestuur van de VvdA.  

 

5. Rondvraag 

● Met het oog op het aanstaande afzwaaien van enkele MR-leden is de vraag of het niet 

verstandig is om het agendapunt over de samenstelling van de MR (met vier of zes 

leden) al voor maart 2019 te bespreken. [actie] Henry agendeert dit punt eerder.  


