
Notulen: MR vergadering

Datum : 20 juni 2022
Aanvang : 16:30 uur
Locatie : op school
Aanwezig : Linda, Paul, Chris, Inge, Anouk, Charlotte, Dorine 
Afwezig : N/A

1. Opening & hoe gaat het ermee

a. Afscheid van Linda die na deze vergadering afzwaait als voorzitter en 

lid van de MR

2. Informerende / discussiepunten

a. Geen punten ingebracht

3. Punten voor advies

a. Schoolformatieplan. Dorine heeft een overzicht van de formatie voor 

schooljaar 2022-2023 aan de MR gedeeld. Dit is reeds per mail 

besloten en akkoord bevonden.

b. Personeelsdeel begroting is niet besproken

4. Punten ter instemming

a. Definitieve schoolgids – hieronder vind een overzicht van belangrijkste 

wijzigingen. Definitieve goedkeuring van MR voor 27 juni 2022 per 

mail.

i. Thema’s 2022-2023

ii. Speerpunten voor schoolontwikkeling voor 2022-2023

iii. Nieuwe alinea over digitale geletterheid

iv. Wijziging van CITO naar IEP als toetsinginstrument

v. Gebruik van projectgroep in plaats van meerbegaafden

vi. Nieuwe alinea over culturele projecten

vii. Benoemen van Week van de Lentekriebels, Verkeersproject en 

Week van de Mediawijsheid

viii.Nieuw alinea Zwemmen

ix. Verwijdering van alinea over Voorschoolse Opvang



x. Aanpassing namen van MR-leden en vertrouwenspersoon

b. Vaststellen taakbeleid

i. Ouderraad – Er zal geen vaste vertegenwoordiging meer zijn 

vanuit de leerkrachten in de OR. In plaats hiervan zal er 

rechtstreeks contact gehouden worden met de relevante 

commissie.

ii. Johan zal Inge vervangen als vaste vertegenwoordiger van het 

personeel inde MR. Charlotte vertrekt naar een nieuwe rol 

buiten de Ark en zal niet vervangen worden. Debbie, Anita en 

Albert zullen om beurten plaats nemen in de MR.

iii. Nieuwe opzet in de vorm van leerteams om de kwaliteitszorg 

verder te verbeteren

iv. PMR is akkoord met het takenbeleid

c. Nascholingsplan personeel volgend jaar 

i. Kanjertraining (1-daags)

ii. Engelse leerkrachtvaardigheden

iii. Onderzoekend lezen en cultuur

iv. Rekenmethodiek

v. PMR is akkoord met het nascholingplan

5. Nieuwsbrief MR

a. Voorstel om volgende punten om te nemen in de aankomende 

nieuwsbrief:

i. Nieuwe samenstelling MR

ii. Fusie intentie – notulen van vergadering in maart onbreken. Kan 

iemand helpen met details van gesprek met John van Veen?

1. Linda checkt nog even of dit wenselijk is om over te 

communiceren

iii. Teamplan en speerpunten

iv. Extra chromebooks namens Vrienden van de Ark

6. Aanmeldingen nieuwe MR ouders:

a. Tineke Ros heeft zich aangemeld. 



b. Chris van der Linden heeft besloten om door te gaan

c. Hiermee is de vertegenwoording vanuit ouders compleet

7. Evaluatie eigen functioneren:

a. Top:

i. Bedankt Linda voor al je inzet!

ii. De MR heeft tijdens de Corona periode goed gebruikt gemaakt 

van digitale middelen om te blijven vergaderen

b. Tip:

i. Plannen van vergadertijden voor maximale aanwezigheid

ii. Strakkere regie op tijdig aanleveren van vergaderstukken

iii. Cursus voor nieuwe MR leden actief aanbieden

iv. Activiteitenjaaroverzicht gebruiken als ankerpunt in elke 

vergadering

v. Gezond-kritische discussies

vi. Intensiever contact met GMR 

vii. Notulen altijd doorsturen naar Saskia voor publicatie op website.

8. Eerstvolgende verhaderdatum nieuwe schooljaar:

a. 19 september 2022

9. Rondvraag & Sluiting

a. Navraag doen over huidige samenstelling en vertegenwoording vanuit 

MR in de stichting Vrienden van de Ark.


