
 

 

Notulen MR vergadering 19-11-2019 

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

 MR-geleding met directie 

1. Opening vergadering en opmerkingen: 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Notulen van de vorige keer 

De notulen van 14 oktober 2019 waren verkeerd gedateerd. Patricia past dit aan en levert de 

juiste versie aan voor de website. 

 

Verder zijn de notulen ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Zieke leerkrachten/ouders/kinderen 

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

kinderen.  

 

4. GMR 

 Verschillen inzichtelijk van de ‘bestaande’ situatie ten opzichte van de ‘nieuwe situatie’ 
  

Bestaande situatie Nieuwe situatie 

Officieel 37 leden, in de praktijk gemiddeld 
hooguit 15 

12 leden, 6 namens ouders en 6 namens 
personeel 

Veel scholen zijn niet betrokken in de 
besluitvorming omdat zij geen afvaardiging 
hebben in de GMR 

In de nieuwe GMR ontstaat door de opzet een 

collectieve verantwoordelijkheid. Het 
stichtingsbelang is makkelijker te 
vertegenwoordigen. 

Een GMR lid moet een MR lid zijn Een GMR lid hoeft geen MR lid te zijn (maar het 
mag wel) 

GMR-leden spreken namens achterban (MR’s) 
en dat vergt per onderwerp raadpleging en 
afstemming. Het schoolbelang prevaleert boven 
het algemeen belang. 

Leden hebben mandaat om vanuit de eigen 
kennis en ervaring mee te praten. Een goede 
informatievoorziening blijft belangrijk en daar 

zorgt de GMR voor, maar de achterban hoeft 
niet per onderwerp geraadpleegd te worden.  
  

 Vergoeding per lid verbetert doordat het 
budget gelijk blijft. 

Verbinding met scholen: Leiding, organisatie en ondersteuning van de GMR wordt 

geprofessionaliseerd. Er wordt gewerkt aan een goede verbinding tussen MR’s, organisatie en 
GMR middels een nog op te stellen communicatieplan. De nieuwe GMR gaat dit communicatieplan 

opstellen waarbij jullie vanzelfsprekend betrokken worden. 
  



 

 

De MR geeft mee dat zij haar bedenkingen heeft over de evenredige indeling van de scholen. 

Dit komt doordat de scholen in clusters per wijk zijn ingedeeld. Zo zitten alle “allochtone 

scholen” bij elkaar in één cluster. Een andere verdeling zou beter zijn. De MR vraagt zich ook 

af hoe de contacten tussen de vertegenwoordiger van het cluster en de scholen vorm 

worden gegeven om informatie over te brengen.  

 

5. Begroting  

De begroting 2020-2021 is besproken met de MR. 

 

6. Leerlingenraad 

De leerlingenraad is inmiddels opgezet. Er is een eerste verkennende bijeenkomst geweest 

onder leiding van Ronald.  

 

7. Interne audit SCOH 

Op 30 januari zal er een auditteam van 8 personen naar de Ark komen. Dit auditteam zal bij 

bijna elke leerkracht tijdens de lessen komen kijken. Ter voorbereiding heeft het team van 

De Ark een zelfevaluatie ingevuld. Ronald vraagt of er op 30 januari vanaf half 2 ook ouders 

van de MR aan kunnen schuiven voor een gesprek met het auditteam. Ongeacht de uitslag 

van de audit is Ronald van plan deze te delen met alle directeuren van SCOH. 

 

Ook loopt er een bestuurstoezicht traject vanuit de onderwijsinspectie. Het zou kunnen dat 

de Ark bezocht wordt als verificatie-school. Dit houdt in dat de inspectie komt controleren of 

wat het bestuur beweert over de Ark ook daadwerkelijk klopt. De kans is groot dat de 

inspectie en het auditteam tegelijk komen. 

 

8. Dialoogschool 

Het team heeft de vragenlijst over waar men staat inzake de dialoogschool ontvangen. Het is 

nu even afwachten waar het team uitkomt. Ronald komt hier bij de MR nog op terug. Judith 

geeft aan dat zij vindt dat de Ark als school hier een standpunt in moet nemen. Ook geeft ze 

aan dat de Ark veel bereikt heeft de afgelopen jaren en dat men trots mag zijn op de school.   

 

9. Gym 

Vanaf begin november 2019 wordt er niet meer gegymd in de gymzaal. Sinds 2009 is de 

gymzaal niet meer onderhouden, met uitzondering van een nieuwe vloer in 2012.  

Er ligt een bouwkundig rapport waarin staat dat het casco van de gymzaal er slecht aan toe 

is, de kozijnen zijn rot, het dak moet vernieuwd en de verwarming werkt niet naar behoren. 

Daarbij komt nog dat de vloer niet voldoet, bij harde wind de ramen open waaien, de 

wandrekken van de muur komen, er muren beschimmeld zijn en de branduitgang is 

dichtgemetseld waardoor het pand ook door de brandweer is afgekeurd. 

 

Vervelend is dat het pand in handen is van 4 partijen waaronder, de gemeente, de 

judovereniging, stichting Haagse scholen en een 4e onbekende partij. Hierdoor neemt geen 

van de partijen verantwoordelijkheid voor het onderhoud. Bekend is dat de stichting Haagse 

scholen zijn deel wel wil afstoten en dat de gemeente dit wel wil overnemen. 

 

Vanwege het gebrekkige onderhoud is besloten de gymlessen in de gymzaal te staken en 

andere vormen van beweging te zoeken op de korte termijn. Zoals het lopen van de Daily 

mile, een wandelroute van 1.6 km. Ook kijkt de school naar eventueel een andere locatie om 



 

 

te gymmen voor de lange termijn. Dit schooljaar zal er sowieso niet meer in de gymzaal 

gegymd worden. De kosten van het huren van een andere locatie en het vervoer daarnaartoe 

zal worden verhaald op de eigenaren. 

 

MR-geleding 

 

10. Uitschrijven nieuwe verkiezingen ouderlid 

Op dit moment zijn er nog geen aanmeldingen voor de MR vanuit de ouders. 

Tessa geeft aan dat zij dit schooljaar nog afmaakt en daarna uit de MR zal stappen. 

 

11. MR-ouderavond 

De MR overlegt of het zinvol is om de punten van de vorige ouderavond nog te gaan 

bespreken of dat we beter ieder jaar een ouderavond kunnen organiseren. Die avond wordt 

dan gebruikt om in gesprek te gaan met de ouders en daaruit een aantal hoofdpunten te 

halen waar aan gewerkt kan worden. April lijkt een geschikt moment om dit doen. Dit 

agendapunt zal op de volgende vergadering wederom besproken worden. 

 

12. Contact met de MR van de peuters en met de OR 

De ouderraad zou graag af en toe een MR-lid bij de vergadering te willen. 

Jolanda van de peuters heeft ons verzoek afgewezen. Zij geeft aan dat dit bij andere scholen 

ook niet gebruikelijk is. 

 

13. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

Volgende vergadering 

De eerstvolgende vergadering is op woensdag 22 januari 2020 om 19.30 uur. 

 

 

 


