
 
MR in het schooljaar 2017-2018 

Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer begonnen. De MR heeft twee 
vergaderingen gehad en gesproken met Suzanne over onder andere: 

• de privacy regelgeving en het omgaan met beeldmateriaal; 

• het personeelsbeleid en hoe het gaat met de nieuwe leerkrachten; 

• Sponsoring van keuken en voetbalshirts. 

De thema’s waar we dit jaar extra aandacht aan willen besteden zijn de voortgang 
van de ontwikkeling van de Noordwijkse methode, de schoolprestaties en de 
ontwikkeling van de leerlingaantallen. 

Voor wat betreft de ontwikkeling van de nieuwe instroom en de ontwikkelingen 
hiervan binnen de Stichting Jong Leren is er binnenkort overleg met één van de 
directieleden van Jong Leren. Wij zijn erg benieuwd naar hun visie op de toekomst 
van de basisscholen van Jong Leren in Heemstede. 

Mochten de ouders nog specifieke vragen of zorgen hebben waarvan ze willen dat 
de MR die met Suzanne bespreekt dan horen wij dat uiteraard graag. 

MR samenstelling en verkiezingen 

Namens de leerkrachten zullen Juf Inge, juf Donna en juf Carolien dit schooljaar 
zitting nemen in de MR. Vanuit de oudergeleding heeft Annemarie aangegeven zich 
niet opnieuw verkiesbaar te stellen wanneer haar termijn afloopt. Dat betekent dat 
er in december nieuwe MR verkiezingen komen.  

MR en Sponsoring 

We krijgen soms de vraag van ouders hoe de MR tegenover sponsoring staat. In de 
basis is de MR terughoudend met sponsoring en zal het alleen instemmen met 
sponsorverzoeken indien het niet strijdig is met het convenant sponsoring in het 
onderwijs en als er een goede sponsorovereenkomst wordt gesloten met de sponsor. 
In deze overeenkomst moeten dan goed de rechten, de plichten en de duur van de 
sponsoring worden beschreven.
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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!
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Algemene Leden Vergadering 

Woensdag 4 oktober jl. was de ALV van de Oudervereniging van de Ark. Op de ALV licht het bestuur van de 
Oudervereniging het financiële verslag van het vorig schooljaar toe en worden de plannen voor het nieuwe 
schooljaar besproken. De aanwezige leden (=ouders) hebben dit keer gestemd over de hoogte van de 
contributie, de (her)verkiezing van het bestuur en over de schenking van een gedeelte van het eigen 
vermogen van de Oudervereniging voor een bijdrage aan de keuken van de school en nieuwe 
schoolvoetbaltenues. 

Nieuwsbrief OR 

En dan nog dit… 

• De Ark bestaat dit schooljaar 25 jaar en dat wordt op een bijzondere manier gevierd in mei 2018. In 
januari organiseert de OR een brainstormavond voor 25 jaar De Ark. Op deze avond zullen een aantal 
teamleden en aantal OR leden samen komen om leuke ideeën te bedenken voor het feest. Vindt u het 
leuk om aan te sluiten op de brainstorm avond? Stuur ons dan een mail: orarkheemstede@gmail.com. 

• De Heemstede Loop was weer een groot succes. Maar liefst 47% van alle leerlingen deed mee. Super! 

• Wat is de school weer gezellig in Sint stemming gebracht door vele hulpouders. Ook de inpakpieten zijn 
al druk geweest voor de Ark kinderen. We kijken weer uit naar een gezellig 5 december feest… 

• Dit jaar is het vader Kerstkoor weer van de partij om iedereen op donderdag 21 december toe te zingen. 
Daar worden we toch zo blij van! Na het Kerstdiner schenken we dit jaar tijdens de Kerst samenzang 
niet enkel Glühwein maar ook warme chocolademelk. Komt u ook weer?

Contributie 

De contributie voor de Oudervereniging is dit jaar 
vastgesteld op � 51 per kind. De contributie wordt 
gebruikt voor onder andere schoolreis, Sint, Kerst, 
Arkdag, Paasontbijt, sportdag, culturele activiteiten, 
etc. De contributiebrief is in oktober aan alle 
kinderen meegegeven. Mocht deze brief aan uw 
aandacht ontsnapt zijn dan kunt u de bijdrage alsnog 
overmaken op rekeningnummer NL27 INGB 0003 
1773 51 t.n.v. Oudervereniging RKBS De Ark te 
Heemstede o.v.v. de naam en groep van uw kind. 

Even voorstellen 

Het bestuur van de Oudervereniging bestaat dit 
schooljaar uit: Bert Confurius, Jacqueline Herkemij, 
Saskia van Horssen (voorzitter), Saskia Jonker 
(secretaris), Sabina Krijgsman (penningmeester), 
Yvonne van der Linden, Sophie Rappange, Martijn 
Spruit, Monique Stoffers en Ingrid Westland. Vanuit 
het docententeam is Esther Smeele bij de 
Oudervereniging aangesloten. Al uw opmerkingen 
en ideeën zijn van harte welkom. U kunt ons 
aanspreken op het schoolplein of bereiken via 
orarkheemstede@gmail.com. 
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