Notulen MR vergadering
Datum

:

02-11-2020

1.

Opening & hoe gaat het ermee

2.

Informerende / discussiepunten

Het gaat goed met iedereen!

a. Ingekomen post
- Er is een vraag binnengekomen van een ouder die de notulen op de site
miste. Door het verlof van Saskia gaat dit even wat anders, maar inmiddels is
nogmaals gevraagd de notulen weer op de site te plaatsen.
- Het College van Bestuur van de Stichting JongLeren schuift eens per jaar
aan bij een vergadering van de MR, zij hebben gemaild met de vraag
wanneer dat zou uitkomen. Het wordt januari en dan zal als
vertegenwoordiger aanschuiven Sytske Feenstra. Vragen die we in ieder
geval nu al voor het CvB hebben zijn;
Hoe kijkt het bestuur momenteel aan tegen de Ark in het licht van de
groeiende leerlingaantallen?
Waar staan we met de huisvestingsplannen?
b. Doornemen ‘Basisgegevens school’
De basisgegevens zijn aangeleverd door Dorine en laten zien dat er een
groei is in leerlingaantallen. In de bovenbouw groeit de Ark ook door zijinstroom, afgelopen jaar met 15 leerlingen. Vraag is of het proces van de zijinstroom naar tevredenheid van de leerkrachten verloopt. De leerkrachten
lichten toe dat dit in overleg gaat en naar tevredenheid verloopt.
c. Schoolbegroting 2020
Op hoofdlijnen zien we dat de bijdrages in lijn zijn met vorig jaar. We zien wel
een toenemend resultaat en de vraag is of dit de bedoeling is, en of de
verwachting is dat de trend doorzet. Dan zijn er nog enkele specifieke vragen
over enkele posten;
post 8081; Wat is deze extra subsidie?
post 4469; Bijdrage bovenschools, waar is deze bijdrage voor?
post 4300; we zijn al door budget leermiddelen heen, hoewel niet materieel,
klopt dit?
Inge legt deze vragen voor aan Dorine.

d. Evaluatie personeelsbeleid
De Ark heeft als visie op personeelsbeleid dat de leerkracht het verschil
maakt. In de evaluatie wordt beschreven hoe het ondanks alle uitdagingen
van vorig schooljaar zoals het leerkrachtentekort en Covid toch is gelukt om
bij doorstroming vervanging te vinden. Leerkrachten van de Ark vormen een
hecht team waarin leerkrachten elkaar ook helpen, dat wordt ook nogmaals
erkend door de personeelsgeleding en de oudergelding geeft aan dit ook zo
te ervaren. Wat de personeelsgeleding wel mist op dit moment is contact met
de ouders. De oudergeleding geeft aan dat de digitale kopjes thee
gesprekken en filmpjes vanuit school zoals vorige week, zeer worden
gewaardeerd door ouders. Ook ouders missen contact met de leerkrachten.
3.

Besluitvormende punten
a. Opstellen Nieuwsbrief MR
De nieuwsbrief zal worden verzonden in januari.

4.

Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag

