Notulen MR vergadering de Ark 31 mei 2021
Aanwezig; Saskia van der Blonk, Anouk Ideler, Dorine Rings, Sytske Feenstra (Stichting JL), Cornelis
Jansen (vz), Linda van der Weg (not), Chris van der Linden
Afwezig met bericht; Inge van Vorselen

1. Informerende/discussiepunten
a. Ouderbetrokkenheid:
Cornelis heeft bij de ouderraad opgehaald dat ouderbetrokkenheid wel wat minder is dit
jaar. De bijdrage is lager dit jaar en er is wat meer gemopper over wat er dit jaar niet
mocht. School wordt abstracter als je ook fysiek minder aanwezig bent. Herkent school
deze observaties is de vraag. De personeelsgeleding ervaart in ieder geval tot nu toe
goed contact met ouders. En onderbouwouders staan te springen om weer wat te
mogen doen en weer het schoolgebouw in te mogen. Het
Oudertevredenheidsonderzoek gaf als cijfer was 8,1. Binnen de stichting viel op dat
scholen waar veel besmettingen waren ouders veel meer stress ervoeren en minder
tevredenheid vanwege de opvangproblematiek.
b. Verslag ouderbijdrage.
Dit jaar kwam het bedrag uit op € 9650,- euro. Daarnaast was er nog een extra donatie
van € 4000,-. In totaal wordt er € 12.000 uitgegeven. Het is dit jaar besteed aan de
onderwijsassistent. Begin dit jaar is er nog gewerkt met vrijwilligers en was er extra inzet
van Inge voor een verbetertraject. Tot slot zijn er 12 extra chromebooks aangeschaft.
c. Jaarverslag en jaarrekening
Er worden geen bijzonderheden geconstateerd in het jaarverslag en jaarrekening. Het
jaarverslag wordt gepubliceerd op de site van Stichting JongLeren.
d. Beleidsvoornemens komend schooljaar
De Ark heeft een evaluatie over schooljaar ‘20/’21 en een plan voor ‘21/’22. Dorine licht
de hoofdlijnen toe. We bespreken enkele onderdelen;
- Zijn er wel extra handen te vinden voor de klas met het lerarentekort? Dorine geeft
aan dat er mensen zijn gevonden voor de extra inzet.
- De vraag wordt gesteld of NPO niet bedoeld is voor de kinderen die achterstanden
hebben opgelopen door corona, en of kleuters dan al achterstanden hebben
opgelopen. Dorine antwoordt dat de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden
er ook zijn voor wat er is blijven liggen in coronatijd. Het niet kunnen verbeteren van
de kwaliteit die je voor ogen hebt bijvoorbeeld, daar mag je het NPO geld ook voor
gebruiken en daarom wordt er nu met het NPO geld ook een impuls aan de kleuters
gegeven. Dat uit zich vooral in NT2 kinderen. En zelfs ook bij kleuters zijn
achterstanden op het gebied van taal en rekenen.
- Worden extra handen wel gezien als een maatregel met een structureel effect?
Hoewel scholen het incidentele NPO geld met een structureel effect moeten
besteden, worden extra handen geaccepteerd als een goede investering.
- Hoe gaat het met de grootte van de groepen? Komend jaar is het streefgetal tussen
25 en 29. JongLeren breed is het gemiddelde gesteld op 25 leerlingen per groep.

2. Besluitvormende punten
Het schoolformatieplan is per e-mail voorgelegd aan de MR. De MR gaat akkoord met het
schoolformatieplan.
3. Rondvraag
Hoe zit het met de dalende trend in rekenen? Het is moeilijk vast te stellen wat het effect
van corona geweest. Op de agenda voor volgende keer het corona effect. Los van corona
wilden we inzetten op taal en rekenen.
Worden de maatregelen op het schoolplein, zoals de timing van klassen uitgaan nog
aangepast?
Hoewel het niet ideaal is zijn alternatieven dat ook niet daarom wordt er niks aangepast.
Kunnen we de schoolvakantie roosters voor 21/22 al eerder publiceren?
Zo snel mogelijk wordt het gepubliceerd.
Is er nog nieuws over huisvesting?
De Evenaar heeft de bouw een jaar uitgesteld. Er wordt nog onderzocht of er gezamenlijk
een flexibele opbouw gemaakt kan worden. Vanuit de gemeente is er geen reden om uit te
breiden voor de Ark op basis van huidige en voorspelde leerlingenaantallen. Er komt nog een
vervolgoverleg.

