
Notulen MR vergadering 21-02-2019 

Aanwezig: Ronald, Tessa, Judith, Monique, Natasja en Patricia (notulist) 

Afwezig:Karin en Maria 

 

 MR-geleding met directie 

1. Opening vergadering en opmerkingen: 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Notulen van de vorige keer 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. 

 

3. Zieke leerkrachten/ouders/kinderen 

Er wordt kort gesproken over ziekte en afwezigheid binnen het team en langdurig zieke 

kinderen. 

 

4. Begroting/ verdeling groepen  

De MR gaat akkoord met de begroting over het jaar 2018 en heeft kennisgenomen van de 

begroting voor 2019. De MR stemt in met de wijziging in de formatie voor komend 

schooljaar. Dit betreft één leerkracht minder vanaf leerjaar 2019/2020. 

 

Ronald legt de begroting van 2018 voor aan de MR-leden. Wat opvalt is dat de lasten in 2018 

meer waren dan ingeschat. Dit is vooral te wijten aan personeelskosten. De school heeft veel 

invalkrachten moeten  inhuren en daardoor was er ook sprake van dubbele bezetting. Ook 

heeft de wervingscampagne voor de nieuwe IB-er veel geld gekost. Het totale aantal reserves 

van de Ark staat in de min. SCOH heeft aan de bel getrokken en aangegeven dat de Ark moet 

gaan bezuinigen in 2019 en 2020. Ronald geeft aan dat de Ark al flink aan het bezuinigen is 

en dat de enige optie nu nog is om te bezuinigen op personeel. 

Momenteel zijn er 8 groepen binnen de ark met te weinig leerlingen. Er is een uitstroom van 

leerlingen te zien in de midden- en bovenbouw. Dit is vooral te wijten aan verhuizingen en 

kinderen die naar speciaal onderwijs gaan. Gezien de nodige bezuinigingen zijn klassen onder 

de 27-29  leerlingen niet wenselijk.  

 

Er wordt verkennend gesproken over een mogelijkheid om te bezuinigen. Niet is nog 

definitief omdat dit nieuws ook nog maar net bekend is bij de directie. Oriënterend wordt 

gesproken over het volgende plan: Het is qua leerlingenaantal mogelijk om van de groepen 5 

en 6 (totaal nu 4 groepen) volgend schooljaar 3 combinatieklassen 6/7 te maken. Ook is het 

een optie om 1 groep 6, 1 groep 7 en 1 groep 6/7 te maken. Het schooljaar 2020/2021 

zouden dan ook van de huidige groepen 3 en 4 combinatieklassen gemaakt kunnen worden. 

In plaats van 8 groepen zijn er dan uiteindelijk 6 groepen. De combinatieklassen passen goed 

bij het schoolplan en de school speelt in op het huidige lerarentekort. De school vindt dit een 

onwenselijke situatie en probeert koste wat kost dit te voorkomen. Ronald laat weten 

diverse subsidies aangevraagd te hebben, maar dit zijn allemaal eenmalige bedragen. Ook zal 

er vanuit de overheid een flink bedrag komen. Dit is toegezegd, alleen zal dit bedrag pas 

beschikbaar zijn in 2021. Op korte termijn zal het team van de Ark een beslissing maken over 



welke vorm volgend jaar toegepast gaat worden. De MR geeft Ronald als advies mee om 

duidelijk, transparant en op tijd naar de ouders te communiceren. 

 

Wel maakt de school zich zorgen om de zelfstandigheid en de werkhouding van de kinderen 

die in de combinatieklassen terecht komen.  Hier wordt hernieuwde aandacht aan besteedt. 

De MR adviseert de leerkrachten om ongeacht de uitkomst aandacht te besteden aan de 

zelfstandigheid van de leerlingen. 

 

 

5. Overblijf 

Vanaf volgend schooljaar heeft de Ark geen contract meer met Halo Jobbing. De overblijf 

gaat terug naar hoe het was een aantal jaar geleden. De schooltijden blijven, zoals het er nu 

uitziet, ongewijzigd. 

 

6. Hangjongeren 

Ronald is regelmatig in contact met de wijkagent betreffende de hangjongeren voor de 

school. Er zijn sloten aangeschaft voor de hekken van het voorplein en het wifiwachtwoord is 

gewijzigd. Op dit moment is er weinig meer dat de school kan doen aan het hangjongeren 

probleem. Ronald gaat een bericht schrijven aan de ouders van de school met de nieuwste 

ontwikkelingen en zal de directe buurtbewoners vragen om zelf de politie te bellen als ze 

hangjongeren zien. 

 

7. Volgende punt van de MR-ouderavond 

Gezien een gebrek aan tijd zal dit punt verschuiven naar de volgende vergadering. 

Er zal de volgende vergadering gekeken worden naar de lijst met punten die is gemaakt naar 

aanleiding van de ouderavond op 6 november. Maria heeft als punt voor de vergadering 

meegegeven: Wat zijn de vorderingen wat betreft het identiteitsvraagstuk van het SCOH? 

Welke koers gaan we varen en heeft dat consequenties?  

 

MR-geleding 

8. Nieuws vanuit de GMR 

Vanuit de GMR is er geen nieuws.  

 

9. Nieuw lid oudergeleding 

Er zijn 2 aanmeldingen geweest voor de oudergeleding. Na de voorjaarsvakantie krijgen de 

kinderen een briefje mee en zal er gestemd kunnen worden op 1 van de ouders. 

 

10. Schooljaar 2018-2019 MR jaarplan 

De MR bespreekt of het zinvol is om eens in de zoveel tijd te overleggen met de ouderraad 

en met de MR van de peuters. Wat betreft de ouderraad wordt afgesproken dat de 

voorzitter aan Ronald vraagt of hij denkt dat dit zinnig is en zo ja in welke vorm. Natasja biedt 

aan om een keer bij een overleg van de ouderraad aan te sluiten op een woensdagochtend 

mocht dat wenselijk zijn. Wat de betreft de MR van de peuters wordt afgesproken dat de 

voorzitter contact opneemt met de voorzitter van de peuters om hun behoefte hierin te 

peilen. Als opties wordt de mogelijk van een meelezend agenda-lid nog geopperd of een 

regelmatig contact tussen de voorzitters. 

 

11. Rondvraag 



Geen vragen. 

 

12. Agendapunten volgende vergadering 

Op de agenda van de volgende vergadering (10 april) komen, naast de standaard 

agendapunten, de volgende punten: 

MR-geleding met directie: 

- De ouderraadpleging zal erbij gehaald worden om een volgend aandachtspunt te 

bespreken. 

- Wat zijn de vorderingen wat betreft het identiteitsvraagstuk van het SCOH? Welke koers 

gaan we varen en heeft dat consequenties?  

 

MR-geleding: 

- 1 a 2 standaard punten uit de werkmap medezeggenschapsraad. 

  

 

 

 


