
 
 

 

 

Aanwezig : 

 

 

 

Hein Zomer, Janine Romkes, Geke van Elburg, Anja van de Hulst, Hans Gort, Paulien 

Klein Kranenburg, Mark Veldhuis. 

  

Betreft : Agenda MR vergadering 

Locatie : CBS De Ark 

Duur : 19:15 tot : 20:30 

Datum : Dinsdag 21 juni 2022 

 

1. Opening en vaststellen agenda. 

 

2. Notulen vorige vergadering en actiepunten (28-3-2022) 

Goed gekeurd. 21-06-2022 

 

3. Renovatieplan. 

Er is 1 overleg geweest met de stuurgroep. Peter Paul gaat uit de stuurgroep, Fera Harsevoort 

neemt het over. 4 juli staat er voor Hans een overleg gepland met Fera. Er wordt gekeken wat 

allemaal haalbaar is en wat praktisch is.  

Een startdatum voor renovatie is nog niet bekend. 

 

4. Mededeling algemene schoolzaken [Hans]. 

2 collega's en kinderen zijn inmiddels weer positief getest op Corona. 

Eindtoets in groep 8 is goed gemaakt. Een prestatie om trots op te zijn. 

Diatoetsen worden ook gemaakt, dit is bijna klaar. 

In week 27 zijn de 10 minutengesprekken. 

Hans is naar Innofuture geweest, een wetenschapsevenement in Hardenberg. Dit is leuk en 

interessant geweest. Er zijn contacten opgedaan en leuke uitnodiging gekregen. 

Groep 7/8 gaat vrijdag 24-6 naar Westerbork. 

De zomermarkt was erg leuk en is goed bezocht. De organisatie was erg goed. 

  

 

5. Formatie 

2022/2023 wordt gestart met 9 groepen. 

 

Groep 1 start met 14 kinderen. Indien nodig kan er later in het jaar (na voorjaarsvakantie) een 

instroom gestart worden. 

Groep 3: Dinanda wordt vervangen door Arjon tot Dinanda is hersteld. 

 

Marja gaat tot december ondersteunende taken uitvoeren. Waaronder het individueel begeleiden 

van kinderen of groepjes kinderen. 

Fennie en Jorien zullen vanuit de NPO gelden hulp bieden waar dit nodig is. 

De flex groep wordt door Edith gedaan. Dit willen ze graag zo houden, het is een extra toevoeging 

aan de school.  

Adrianne gaat de dagen dat Jeanette vrij is op maandag, Jeanette vervangen. 

Hans is in principe op vrijdag afwezig of er moet iets bijzonders zijn. 

ICT: Jaap doet dit op woensdag 2 uur, deze 2 uur moet nog ingevuld worden voor zijn groep. 

Vakleerkracht voor gym: nee. Wel is De Ark als stageschool aangemeld. 

Muziek: Werd gedaan door Levi. Voor 2022/2023 is hier geen geld meer voor. Hans doet nog zijn 

best om dit nog te regelen, maar dat is erg moeilijk. 

 

Vrijdag 24 juni wordt het overzicht verstuurd naar de ouders. 



 

 

6. Schoolgids (staat op de website) (opmerkingen graag voor 3 juni bij Hans inleveren) 
Opmerkingen gemaakt door Paulien en Mark. Deze worden verwerkt. 
Janine vraagt naar het traktatiebeleid: Traktatiebeleid hoort niet in de schoolgids, dit wordt begin 
van het jaar aangekaart via Hans. 
 

 

7. Werkverdelingsplan 

Pauzes: 3 ouders + 1 leerkracht met niet lesgebonden taken. 

Takenoverzicht mist in de bijlagen. Plan is klaar, wordt hier en daar nog wat aangepast. 

 

 

8. Uitnodiging OR 

Vergaderdata voor 2022/2023 

26-9 > OR uitnodigen 

14-11 

16-01 

13-03 

15-05 

19-06 

 

 

9. Taakverdeling MR – 2022/2023 

Voorzitter: Janine > Agenda versturen! 

Notulist: Mandy 

Beheer email: Paulien 

Loopplank informatie: Wordt nog besproken. 

 

 
10. Rondvraag. 
Alice staat niet in het overzicht. Ze gaat stoppen als leerkracht. Een afscheid moet nog worden 
vormgegeven. Dit wordt na de zomervakantie. 
 

Hein neemt afscheid van de MR en wordt heel erg bedankt voor de betrokkenheid bij de MR. 
 

 
11. Volgende overleg en afsluiting. 
Na de zomer op 26-9. Ouderraad wordt uitgenodigd. 

 
 

 
 

 
  



 

Dag Tijd Onderwerp 

Maandag 26-09-2022 19.15 uur Opstellen jaarverslag 

 

Contact met ouderraad 

 

Brainstorm onderwerpen MR 2022/2023 

 

Bespreking aanpak formatie 2023/2024 

 

Vaststellen huishoudelijke reglementen MR 

 

Maandag 14-11-2022   

Maandag 16-01-2023   

Maandag 13-03-2023   

Maandag 15-05-2023   

Maandag 19-06-2023   

   

 

 

 

 
 
  



 


