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Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad De Ark – 19 september 16.30 uur 

 

Aanwezige MR-leden: Cornelis Jansen, Inge van Vorselen, Anouk Ideler, Saskia Ebbing, 

Chris van der Linden, Linda van der Weg 

Overige aanwezigen: Dorine Rings, Sytske Feenstra 

Afwezige MR-leden: Geen 

 

 

Agenda: 
 

0. Kennismaking 

1. Opening 

2. Openstaande punten 

a. Status benoeming vertrouwenspersoon 

b. Status verspreiding schoolgids 

c. Inzage ‘opbrengstdocument’ CITO-resultaten 

d. Status Jaarrekening 

3. Informerende / discussiepunten 

a. Actualiseren MR webpagina de Ark 

b. Inventarisatie scholingsbehoefte MR leden 

4. Besluitvormende punten 

a. Benoeming secretaris/plv. voorzitter 

b. Teamplan 2019-2020 

c. Vaststellen MR kalender 2019-2020 

d. Vaststellen MR vergaderdata 2019-2020 

e. Uitnodiging lid CvB 

5. Rondvraag 
 

 

1. Opening  

Om 1700 uur sluit Sytske Feenstra van bestuur JongLeren aan 

Punt 4b volgt na punt 2 

 

2. Openstaande punten 

2a. Status vertrouwenspersoon  

Charlotte van Weezenbeek wordt/is de nieuwe vertrouwenspersoon. Ouders worden hier 

nog over geïnformeerd middels een bericht via Parro (actie Dorine) 

2b. De schoolgids  

Deze is gepubliceerd op de website maar dient nog onder de aandacht van de ouders 

gebracht worden middels een Parro nieuwsbericht (Actie Dorine) 

2c. Opbrengsten CITO resultaten 
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Het document “Uitwisseling informatie rondom Eindtoets 2019” is bij de MR aangeleverd 

en in de vergadering besproken zonder verdere acties.  

2d. Jaarrekening 

Het boekjaar is veranderd van een kalenderjaar naar een schooljaar. Dorine heeft 

binnenkort een afspraak met de financiele man van de stichting Jong Leren. De MR krijgt 

inzage zodra de jaarrekening beschikbaar (actie Dorine) 

 

3. Informerende/discussiepunten 

3a. Om de website te actualiseren stuurt Cornelis de concepttekst webpagina ter 

goedkeuring naar Linda en Chris en zij zullen een foto insturen.(Actie Cornelis, Chris 

en Linda) 

3b. Er is behoefte binnen de MR aan scholing. Cornelis zoekt een introductiecursus voor 

MR leden en een cursus voor het lezen van begrotingen van scholen (Actie Cornelis) 

 

4. Besluitvormende punten 

4a. Linda is benoemd als secretaris en plaatsvervangend voorzitter 

4b. Teamplan;  

Het teamplan wordt jaarlijks opgesteld. Dit jaar zal Dorine een nieuwe versie van het 

schoolplan (het plan voor de school dat 4 jaar vooruit kijkt) schrijven. Het schoolplan zal 

dit schooljaar besproken zal worden in de MR.  

De methode voor Taal (Staal) is dit jaar nieuw, daarnaast is ook Engels nieuw. Een  

nieuwe methode voor Leesonderwijs zou pas volgend jaar mogelijk zijn omdat dat nu te 

veel zou zijn. In april staat de voortgangsrapportage van het teamplan op de agenda, en 

bespreekt de MR de ervaringen met de nieuwe methode Staal.   

4c/d. De MR kalender  

De vergaderdata voor 2019/2020 zijn besproken. Cornelis vult de nieuwe data in de 

jaarkalender aan en stuurt een definitieve versie rond. (Actie Cornelis) 

De data zijn;  

• 29 oktober 

• 2 december 

• 23 januari 

• 9 maart 

• 16 april 

• 18 mei 

• 29 juni 

Op 16 april zal de MR de stand van zaken rondom de Noordwijkse Methode bespreken. 

Cornelis zal dit agendapunt met Dorine voorbereiden om een concrete en inhoudelijke 

discussie mogelijk te maken. (Actie Cornelis).  

  

4e. Bezoek CvB 

Dit wordt ingepland in overleg met het College van Bestuur stichting Jong Leren. 

 

5. Ingevoegd agenda punt: Robuuste Scholen 

Sytske Feenstra, lid CvB stichting JL, geeft een toelichting op het thema Robuuste 

Scholen 

 


