
Jaarverslag 2021-2022 MR CBS De Ark 
 
Hoofdstuk 1 - Samenstelling en organisatie 
 
Gedurende de verslagperiode heeft de MR de volgende samenstelling gehad: 

Naam Geleding Zittingsperiode (van/tot) Functie in MR 

Hein Zomer OMR 01-09-2019 tot 01-09-2022 Voorzitter 

Paulien Klein 
Kranenburg 

OMR 01-09-2020 tot 
01-09-2023 

secretaris en waarnemend voorzitter 

Janine Romkes  OMR  01-09-2022 tot 01-09-2025 Lid  

Anja van der 
Hulst 

PMR 01-09-2018 tot 01-09-2021 Lid (neemt waar voor Dinanda)  

Geke van Elburg PMR 01-09-2019 tot 01-09-2022 Lid 

Mandy van der 
Velde 

PMR 01-09-2020 tot 01-09-2023 Lid, notulist 
 

OMR: oudergeleding MR  

PMR: personeelsgeleding MR  
 

Verkiezingen 

• Janine Romkes is deze verslagperiode gestart als nieuw MR lid. Janine Romkes heeft de 
basistraining medezeggenschap gevolgd.  
 

• Regelingen 
De MR functioneert op basis van het Medezeggenschapsstatuut en het MR-reglement van Chrono en 
WMS (Wet Medezeggenschap op scholen). De MR vertegenwoordigt het personeel en de ouders in 
kwesties op schoolniveau. Op stichtingsniveau functioneert een GMR. De Ark wordt daarin 
vertegenwoordigd door Paulien Klein Kranenburg. 
 
Hoofdstuk 2 – Overleg en standpunten 
 
Vergaderingen 
Gemiddeld vergadert de MR 6 keer per jaar. Daarbij is de schooldirecteur aanwezig. Notulen van 
vergaderingen worden in de volgende vergadering goedgekeurd. Schooljaar 2021-2022 heeft de MR 6 
keer vergaderd.  
 
Gebruik bevoegdheden 

• Gedurende de verslagperiode is de MR c.q. een geleding daaruit om advies gevraagd in de volgende 
kwesties. Daarin is een advies gegeven zoals (samenvattend) staat vermeld. 

•  

Vergaderpunt Geleding Standpunt Datum 

Renovatie school MR De renovatie van de school staat 
elke vergadering op de agenda.   
Hans heeft het renovatieplan 
gepresenteerd.  
Er is overleg geweest met 
Welluswijs en Bestuurcentrum. 
We worden een kindcentrum.  

Schooljaar 2021-2022 
 
December 2021 
 
Maart 2022  
 
 
 



Het overleg tussen Welluswijs en 
Chrono is nog in volle gang.  

Juni 2022  

Begroting  MR  We gaan akkoord met de 
begroting.  
Besproken: uitgave ICT, verdeling 
geld groep 1-2 en 3-8.  

Maart 2022 

Profilering school. 
Website  

MR  Koersplan Chrono  
speerpunten: Makerspace en 
taalontwikkeltraject.  
 
Terugkoppeling website.  
Website is niet up to date.   

 
Maart 2022 

Schoolgids  MR  Duidelijke en overzichtelijke 
schoolgids. Advies is verwerkt.  

Juni 2022 

 

• Gedurende de verslagperiode is de MR c.q. een geleding daaruit om instemming gevraagd in 
de volgende kwesties. Daarin is een standpunt ingenomen zoals (samenvattend) staat vermeld. 
 

Voorstel Geleding Standpunt Datum 

Protocol fysiek 
onderwijs corona  

OMR  Protocol is goedgekeurd. Geen 
wijzigingen aangebracht.  

November 2021 

Vakantie rooster MR We sluiten aan bij het 
vakantierooster van het Vechtdal 
College.  

Maart 2022 

Kascontrole 
ouderraad, TSO en 
zending 

MR Gedaan door dhr. Niezink en dhr. 
Van Faassen.   

Januari 2022  

Formatie  MR Ruis op de lijn, communicatie moet 
beter.  
Formatieplan is goedgekeurd.  

Mei 2022 

Werkverdelingsplan PMR 2/3 van de collega’s moet akkoord 
zijn met het plan. Dit is gehaald.  
Ondertekening  

Juni 2022 
 

Menukaart corona  MR  Per bouw gekeken wat de 
behoeften zijn. Extra handen in de 
klas.  
Ondertekening mits de MR 
gedurende schooljaar 2022-2023 op 
de hoogte wordt gehouden van de 
besteding van de gelden.  

Juni 2022 

    

• Gedurende de verslagperiode heeft de MR c.q. een geleding daaruit gebruik gemaakt van zijn 
initiatiefrecht. 

 

Voorstel Geleding Advies Datum 

Informatie 
verstrekking in de 
loopplank 

MR Informeren ouders  
We vragen ons af of dit gelezen 
wordt. Hoe kunnen we ouders beter 
bereiken.  

Schooljaar 2021-2022 



Collega’s 
benaderen voor 
input MR  

PMR  Collega’s vragen om input voor de 
MR. Een week voor elke 
vergadering vragen we om input 
van de collega’s.  

Februari 2022  

 
De volgende onderwerpen zijn gedurende het jaar in de MR besproken: 
Zie bijlage 1, MR algemene vergaderkalender.  

 
Hoofdstuk 3 – Interne zaken MR 
 
Gedurende de verslagperiode heeft de MR gebruik gemaakt van de volgende faciliteiten en 
mogelijkheden tot overleg met de achterban: 
- Communicatie richting ouders via de Loopplank 
- Mail richting personeelsleden met informatie MR en input MR.  
- Mede namens de Ark vertegenwoordigt Paulien Klein Kranenburg ons in de GMR. 
 
Dedemsvaart, 22-12-2022 
 
Namens de MR  
Mandy van der Velde en Berthilde de Blécourt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1 MR algemene vergaderkalender: 
 

september Taakverdeling/ vaststellen huishoudelijke reglementen  MR (1x in de 3 jaar) 2020 
vastgesteld.  
Vaststellen vergaderdata MR 
PvE renovatie 
Opstellen jaarverslag  

november Jaarverslag vorig schooljaar  
Opstellen evaluatie continurooster 

januari Uitnodiging ouderraad & klankbordgroep 
Kascontrole ouderraad 
Evaluatie continurooster (uitkomsten) 
 

maart  Profilering van de school  

mei Formatie  
Begroting 
Verkiezing MR leden (indien nodig) 

juni Formatie 
Evaluatie functioneren medezeggenschap 
Schoolgids 

 

 
 


