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Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad De Ark – 4 maart 2019 20:00 

 

Aanwezige MR-leden: Henry Livestroo, Cornelis Jansen, Carolien van den Brink, Inge van 

Vorselen 

Overige aanwezige: Suzanne Confurius 

Afwezige MR-leden: geen 

 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Openstaande punten 

a. Status zwembad protocol (Suzanne) 

b. Terugkoppeling evaluatie Casca mbt TSO (Suzanne) 

c. Status nieuw vertrouwenspersoon (Suzanne) 

d. Status leerlingenraad (Suzanne) 

e. Intranet (G)MR (Henry) 

3. Informerende / discussiepunten 

a. Voortgangrapportage schoolplan (Suzanne) 

b. Terugkoppeling formatiegesprek bestuur JL (Suzanne) 

c. Ouderbetrokkenheid (MR) 

4. Besluitvormende punten 

a. Aanpassing vergadertijden MR volgend schooljaar 

5. Rondvraag 

 

 

2a. Status zwembad protocol  

● Suzanne krijgt Marcel de Roo maar niet te pakken, hij is onbereikbaar en belt ook niet 

terug. Henry ziet hem regelmatig en zal nu proberen het tekenen van het 

zwembadprotocol onder zijn aandacht te brengen [actie Henry]. 

 

2b. Terugkoppeling evaluatie Casca mbt TSO  

● Suzanne heeft een prima gesprek met Yvonne van Casca gehad, waarbij de punten die 

werden besproken werden herkend en opgepakt. Daaruit komen onder meer de 

afspraken dat: 

○ Er wordt gekeken naar aanvullende/nieuwe afspraken tussen Casca en de poule 

van vaste vrijwilligers; 

○ Er strenger wordt opgetreden tegen leerlingen die het tijdens de TSO te bont 

maken; 

○ Casca kijkt hoe ze hun pedagogisch medewerkers optimaal kunnen inzetten.  

● De TSO gaat zowel ouders als leerkrachten aan, daarom besluit de MR dit agendapunt 

vanaf nu jaarlijks te agenderen. Ook in mei 2019 zal dit nog worden geagendeerd [actie 

Henry].  

 

2c. Status nieuw vertrouwenspersoon 

● Die is er nog niet; dit punt blijft daarom staan voor de volgende vergadering. 
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2d. Status leerlingenraad 

● Die is weer nieuw leven ingeblazen en is enthousiast van start gegaan.  

 

2e. Intranet (G)MR  

● De nieuwe intranetomgeving is beschikbaar, de link is doorgestuurd.  

 

3a. Voortgangrapportage schoolplan 

● Nog niet beschikbaar; agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

3b. Terugkoppeling formatiegesprek bestuur JL  

● Suzanne heeft een positief formatiegesprek gehad met het bestuur, met als uitkomst dat 

in het komende schooljaar een derde kleutergroep mag starten én de huidige 

ondersteuning kan blijven. Een belangrijke reden hiervoor is de groei die de Ark 

doormaakt, wat een ruimer budget geeft. 

● Eerder was al afgesproken dat nog dit schooljaar een derde kleutergroep wordt 

geformeerd waar de kinderen die volgend jaar naar groep 3 gaan naartoe kunnen, om 

hen alvast aan hun nieuwe klas te laten wennen én om de druk op de twee andere 

kleuterklassen te verminderen. Met de komst van een 3e kleuterklas in het nieuwe jaar 

kunnen de klassen weer wat kleiner worden. Het is ook niet de bedoeling dat dit ruimte 

geeft voor een veel grotere instroom, want dan worden op een later moment de hogere 

groepen in de knel.  

● Het vinden van leerkrachten voor de 3e groep is wel een punt van aandacht, gegeven de 

personele schaarste. Meer in het algemeen maakt dit dat ook de Ark te maken heeft met 

meer personele wisselingen dan haar (en de MR) lief is. Dit blijft een punt van aandacht.  

● Als gevolg van de huisvestingsplannen van de gemeente gaat Suzanne in gesprek met 

diverse mensen om te kijken of er alternatieven mogelijk zijn voor de plannen om een 

lokaal aan de Evenaar af te staan. 

  

3c. Ouderbetrokkenheid 

● De personeelsgeleding van de MR en Suzanne hebben de indruk dat de betrokkenheid 

van ouders van kinderen op de Ark over het algemeen relatief goed is. De keuze om 

ouders meer te betrekken aan de hand van bijv. portfoliogesprekken lijkt goed uit te 

pakken, en ook komt er vanuit ouders zelf geregeld initiatief. Wel is het duidelijk 

merkbaar dat ouders meer zijn gaan werken door de jaren heen. Inhoudelijk lijken 

ouders wel wat minder kritisch geworden, al kan dat ook komen doordat er de laatste 1-2 

jaar minder ‘zware’ onderwerpen op de agenda staan.  

 

4a. Aanpassing vergadertijden MR volgend schooljaar 

● Gegeven de wens om te kijken waar de werkdruk van leerkrachten kan worden verlicht, 

bespreken we in hoeverre het nodig is om de MR-vergadering ’s avonds te laten 

plaatsvinden. De personeelsgeleding heeft een sterke voorkeur voor einde middag. De 

MR besluit om met ingang van het nieuwe schooljaar te proberen de vergaderingen aan 

het eind van de middag, ca. 16:30, te laten beginnen. Bij de werving van nieuwe MR-

leden moet dit duidelijk worden gecommuniceerd, omdat sommige ouders hierdoor niet 

meer zullen kunnen.  
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5. Rondvraag 

● Geen punten voor de rondvraag. Op de agenda voor volgende MR-vergadering staan 

naar verwachting de volgende punten: 

○ Voortgangsrapportage schoolplan en Noordwijkse Methode 

○ Status ICT middelen 

○ Klachtenregeling school / rapportage klachten 

○ Vakantieregeling 

○ Voortgang zwembadprotocol 

○ Voortgang benoeming nieuwe vertrouwenspersoon 

○ Voortgang gesprekken huisvesting 


