
 

 

Notulen MR vergadering 08-12-2020 

Aanwezig: Ronald, Pauline, Monique, Natasja, Karin, Wendy, Anetta,  Judith en Patricia (notulist) 

Gast: Naomi Brandsma 

 

 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. 

Monique zal Tessa vragen de notulen op de site te zetten. 

 

3. Zieke leerkrachten/ouders/kinderen 

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

kinderen.  

 

4. GMR 

Onlangs is er een bijeenkomst geweest van de GMR. Vanuit de MR van de Ark is daarbij 

niemand aanwezig geweest. Monique dacht dat er op korte termijn nog een bijeenkomst zou 

komen, zij gaat dit nakijken. 

Verder zijn er vanuit de GMR zijn er geen mededelingen. 

 

5. Begroting 

De begroting voor 2020 wordt besproken.  

De MR gaat akkoord met de begroting zoals besproken. 

 

6. Drukte rond de school (ingelaste vraag) 

De leden van de MR zien dat de drukte rondom de school weer toeneemt. Helaas kan de 

school hier weinig aan doen. Vanuit de school lijkt het als men naar buiten kijkt dat het 

meevalt met de drukte en dat de meeste mensen zich aan de 1.5 meter regel houden. Dit is 

natuurlijk moeilijker in te schatte als men er midden in staat. Er zal nogmaals contact 

opgenomen worden met de gemeente voor de toegezegde pionnen en zebrapaden aan de 

zijkanten van de school.  Ook zal er weer een app bericht uitgaan om ouders te attenderen 

op de veiligheid rond school. 

 

Ronald geeft ook aan dat omdat ouders de school niet in mogen dat er situaties ontstaan die 

voorkomen hadden kunnen worden als je elkaar even persoonlijk kan spreken. Het 

persoonlijk contact wordt gemist vanuit de ouders en vanuit de leraren. Pauline geeft aan 

dat zij iedere dag bij de deur staat om 8.30 uur. Zij ziet dat dit steeds meer gewaardeerd 

wordt en dat steeds meer ouders even wat tegen haar willen zeggen. Monique belt of mailt 

ouders wat vaker als ze iets te zeggen heeft. Ook spreekt ze soms ouders op het schoolplein 

en in gevallen dat het niet goed gaat neemt zij ze mee naar boven. Monique heeft goede 

ervaringen. Het grootste probleem ligt in de lagere klassen, waar je als ouder nog even wil 

melden dat jouw kind slecht heeft geslapen bijvoorbeeld, of als de appels op waren en er 

toch een koekje mee is die dag. Briefjes is misschien een idee. Zo kan iemand met een 



 

 

notitieblok bij de deur staan en per klas een briefje maken als er ouders zijn die iets te 

melden hebben 

 

7. Ouderbijdrage (ingelaste vraag) 

De ouders uit de MR hebben geconstateerd dat er nog geen verzoek is gekomen voor het 

betalen van de ouderbijdrage. Ronald legt uit dat de Ark in zee is gegaan met wiscollect. Zij 

sturen alle ouders een mail met een betaalverzoek die via ideal betaald kan worden. Dit zal 

waarschijnlijk in januari plaatsvinden. 

 

8. Nieuwe directeur 

Dit was de laatste MR vergadering waarbij Ronald aanwezig was. Ronald zal de Ark per 31 

december verlaten. Voor het werven van een nieuwe directeur zou dhr. Van Driel stukken 

aanleveren waarin het proces beschreven staat. De MR-leden hebben dit nog niet 

ontvangen. Ronald gaat dit navragen bij dhr. Van Driel. 

 

Vanuit de MR mag er 1 ouder in de benoemingscommissie. Na een kort overleg wordt 

besloten dat Anetta de ouders uit de MR zal vertegenwoordigen. De MR vindt het overigens 

zeer wenselijk dat er ook 1 leraar vanuit de MR in de benoemingscommissie zit en zal zich 

hier ook hard voor maken. Vanuit de leraren zijn er 3 mensen die de MR zouden willen 

vertegenwoordigen, namelijk Monique, Natasja en Karin. 

 

De MR heeft een wensenlijstje betreffende de toekomstige directeur (M/V) 

- Communicatief sterk 

- Huidige beleid moet worden doorgezet 

- Veel oog voor de kinderen 

- Iemand met ervaring 

- Zichtbaar voor iedereen, leerlingen, leeraren en ouders 

- Iemand die coachend leiding kan geven 

- Humor, met een lach en een traan 

De MR spreekt nog over de mogelijkheid een assessment toe te voegen aan de 

sollicitatieprocedure.  

Er zal eerst nog een gesprek met het team komen om een profiel te maken. 

 

9. Rondvraag 

De MR-leden constateren dat er nog geen bericht uit is gegaan betreffende de interim 

directeur en het continurooster. Monique legt dit bij Ronald neer om alsnog te doen. 

10. Volgende vergadering 

De eerstvolgende vergadering is woensdag 20 januari om 19.30 uur 

 

 

 


