
Nieuwsbrief MR 
Hierbij ontvangt u de derde editie van de nieuwsbrief met 
daarin een terugblik op schooljaar 2016-2017.  

MR onderwerpen in 2016-2017 

Dit jaar heeft de MR zich met de volgende zaken bezig gehouden: 

1. Tevredenheidsonderzoek leerlingen en leerkrachten 
2. Resultaten schoolaudit door bestuur Jong Leren 
3. Leerling ontwikkeling Heemstede tot 2020 en de impact op de Ark 
4. Tussentijdse evaluatie van de Noordwijkse methode 
5. School beleidsplan en tussentijdse evaluatie van schoolplan 
6. Verkeersveiligheid school (in samenwerking met directie en wethouder) 
7. Werkdruk onder leerkrachten 
8. Bewegingsonderwijs onderbouw 
9. Enquête aanpassing overblijf 
10.Evaluatie portfolio mappen en gesprekken 
11.CITO en Route 8 resultaten 
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MR op Internet 
Alle informatie van 
de MR is terug te 
vinden op de 
nieuwe website van 
de Ark. 

MR bijwonen 
U kunt altijd een MR 
vergadering 
bijwonen. 
Aanmelden via 
mr.arkh@jl.nu 

Vragen 
Heeft u vragen of 
suggesties? Mail 
ons of spreek ons in 
de wandelgangen 
aan. Wij stellen uw 
betrokkenheid op 
prijs!



MR besluiten 

• Schoolformatie plan  - Positief advies met opmerkingen 
• Schoolgids    - Positief advies met opmerkingen 
• Vakantierooster   - Positief advies 
• Beleid schoolfruit  - Ingestemd met continuering 
• Budget Engelse les   - Ingestemd dat deze wordt bekostigd door Vrienden van de Ark 

MR leden 

Dit jaar waren er veel wisselingen. We hebben afscheid genomen 
van Bart van Oerle. Daarnaast hebben we Sophie Rappange 
verwelkomd als nieuw MR lid. Juf Natasja zal de MR gaan verlaten 
omdat ze heeft besloten haar carrière voort te zetten op een school 
in Halfweg. Volgend jaar komt er dus een nieuwe 
vertegenwoordiging vanuit de leerkrachten. 

Vrienden van de Ark 

Het bestuur van Vrienden van de Ark heeft in overleg met de MR besloten om een wijziging in de 
besluitvorming aan te brengen. De MR zal niet langer meer besluiten voor Vrienden van de Ark met 
betrekking tot de besteding van de ouderbijdragen. Zij zullen een advies geven waarna de Stichting 
zelf tot een besluit zal komen.  
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WIST U DAT…… 
….. de MR dit jaar met de Leerlingen raad interessante gesprekken 
heeft gehad over onder andere schoonhouden van toiletten en hoe 
om te gaan met de king en voetballen op school? 

…..naar aanleiding van de gesprekken met directie en MR de 
gemeente Heemstede een aantal wijzigingen zal aanbrengen om de 
verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren? 

…..dankzij een pro-actieve ouder de SPAR vrachtwagens op andere 
tijdstippen hun goederen gaan afleveren? 


