
 
 

 
 

Notulen MR vergadering 

Datum : 21-09-2020 

          Aanwezig : Cornelis, Eva, Dorine, Chris, Linda, Inge en Anouk 
 

1. Rondje “Hoe gaat het ermee?” 
De leerkrachten geven aan dat op dit moment de knelpunten zijn; 

- Dat ondersteuning uitvalt in de klas, deze ondersteuning is er voor zowel de kinderen die 
extra uitleg nodig hebben als extra uitdaging, dat valt nu vaker weg 

- Omdat de kans groter is dat een leerkracht uitvalt, moeten de lessen zodanig zijn voorbereid 
dat een invaller het makkelijk kan overnemen, dat is met name bij atelierlessen wel wat 
moeilijker. 

- De werkdruk onder leerkrachten neemt toe, er is minder continuïteit en meer onzekerheid 

De oudergeleding spreekt haar waardering uit voor hoe de school relatief probleemloos voor 
leerlingen het onderwijs laat door gaan. Dat dit veel energie kost werd pas duidelijk door het 
Scheepsjournaal, communicatie naar ouders is belangrijk zodat iedereen zich ook bewust is van 
de uitdagingen waar de school voor staat en toch weer allemaal oplost, ondanks corona en 
ondanks het lerarentekort. Cornelis belt nog met de voorzitter van de OR om te bespreken wat 
standpunt OR en MR is, uitgangspunt volgens MR is onderwijs gaat voor alles. 

2. Informerende en discussiepunten 
- De MR neemt kennis van de noodplannen die de Ark heeft gemaakt en heeft geen 

opmerkingen. De plannen zijn voor intern gebruik. De plannen zijn inmiddels gedeeltelijk 
achterhaald vanwege het nieuwe beleid omtrent verkouden kinderen.  

- De Ark heeft een digitaal inspectiebezoek gehad. Dit bezoek vond plaats in het kader van 
input ophalen voor “De staat van het onderwijs” welke in het najaar verschijnt. Er werd 
gevraagd welke thema’s er spelen op school, dat zijn in het geval van De Ark Engels, 
voortgezet technisch lezen en leesmotivatie.  

- De initiatieven voor leesmotivatie initiatieven worden herkend. Anouk werkt daar hard aan 
en dit werpt zijn vruchten af is de indruk van de MR! 

- De school groeit goed, er zijn 15 zij instromers dit jaar. Daar zijn diverse redenen voor zoals 
verhuizingen maar ook dat de Ark bekend staat om zijn goede ondersteuning.  

- We checken bij GMR of er een scholingsaanbod is dit jaar. 
 

3. Besluitvormende punten 

Het aantal vergaderingen wordt komend jaar teruggebracht naar 5, de data worden als volgt: 
2 november, 25 januari, 25 maart, 17 mei, 24 juni, telkens om 16.30 uur. Cornelis geeft deze data door 
aan het CvB lid dat ook dit jaar langs komt. 
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