
 
 
 
 
Aanwezig
  

 
 
 
Hein Zomer, Janine Romkes, Geke van Elburg (online), Anja van de Hulst, Hans 
Gort , Paulien Klein Kranenburg 

Betreft Notulen MR vergadering 16-5-2022 

  

1. Opening en vaststellen agenda. 
 

2. Notulen vorige vergadering en actiepunten (24-01-2022)  
De notulen worden goedgekeurd en geplaatst op de website (Hans)  

De volgende vergadering staat gepland op 15 juni, dat is de week van de avondvierdaagse en 

dus niet zo handig. Deze wordt verschoven naar 21 juni. 
 

 
3. Renovatieplan 

Donderdag 21 april is er een stuurgroep-vergadering geweest met Bas van Loo , Arjan Duiven 
van Dion, Dalida Harders en Peter-Paul Renkels van Welluswijs. Binnen Chrono zijn ze bezig 

om van elke school een kindcentrum te maken. Het leerlingaantal van de Ark stabiliseert. 
Welluswijs is bij het renovatieplan niet betrokken. De Ark heeft een te groot gebouw voor het 
aantal leerlingen. Bas van Loo wil graag dat het complete pakket van Welluswijs in de school 
komt (BSO, KDV en Peuterzaal). Arjan Duiven heeft een plan gemaakt om dit in de school te 
passen.  In dat plan staat dat het lokaal van groep 2 gebruikt zal worden voor het kdv naast 
het lokaal dat nu al gebruikt wordt door de BSO. De vraag is dan wel of de Ark genoeg lokalen 
voor zichzelf overhoudt. Het is ook een idee om de geplande teamkamer te verplaatsen of 

helemaal niet meer toe te voegen. 28 Juni staat er een overleg gepland met het team. Bas van 
Loo is ook aanwezig. Hans vraagt of er iemand van oudergeleding MR aanwezig kan zijn. Er is 
door het team gekeken bij de Pretstek en andersom. Er is al steeds meer samenwerking 

tussen de school en Welluswijs: Bij de projectavond deed de BSO ook mee, Groep 8 gaat 
voorlezen bij de Pretstek, In Juni weer een meeloop ochtend bij de kleuters? 29 Juni is het 
modderdag bij pretstek: kleuters ook aansluiten? Samenwerking is goed.  

 
4. Algemene zaken  

Schoolreisjes komen deze week in de Loopplank. 
Scholendienst was een succes.  
Voetbaltoernooi. Meisjes gaan woensdag naar de Boshoek voor de volgende wedstrijd.  
Voorbereidingen zomermarkt zijn in volle gang 
Eindtoets ie gemaakt door leerlingen van groep 8. Uitslag komt deze week binnen. 

 
5. Formatie 

Komend schooljaar komen er 9 groepen waarvan 1 combinatiegroep. Gesprekken over de 
wensen van de leerkrachten zijn geweest. Alle leerkrachten hebben eerst een formulier 
ingevuld waarop ze hun voorkeur konden aangeven voor komend schooljaar. Het totale plaatje 
komt in de vergadering van 21 juni en kan dan op 24 juni naar ouders via de Loopplank. 

 

 
6. Schoolgids 

Moet even bekeken worden door de MR-leden. Hij staat op de website. Dingen die aangepast 
moeten worden voor 3 juni via de mail doorgeven aan Hans.  

 
7. NPO-programma 

Het bedrag voor komend jaar is lager dan afgelopen jaar. Dit jaar is er veel besteed aan 
materiaal: bijv. taaltraject, boeken, verteltafels kleuters, training rots en water van Adrianne. 
En er is ingezet in personeel. Komend jaar willen ze niet alles opmaken zodat er nog wat over 
is voor het jaar erna.  
Met het team wordt besproken wat elke groep specifiek nodig heeft in de klas. Hans gaat 
maandag met Adrianne de ‘menu-kaart’ maken. 
 

 
8. Verkiezing MR 



Berthilde wil Geke wel vervangen en Anja wil Dinanda nog steeds wel vervangen. Anja maakt 
dan een heel termijn van 3 jaar af.  

Voor de oudergeleding waren er 2 gegadigden. Zij hebben zich voorgesteld in de Loopplank. Er 
heeft nog geen enkele ouder gestemd. Janine zal bij haar man navragen of er via Parro een 
mogelijkheid is om ouders te laten stemmen.  

 
 

9. Ingekomen stukken. 
Er ligt niks in het postvak. Via de mail alleen papieren voor het voorjaarsoverleg.  

 
 
10. Rondvraag. 

Er is niks voor de rondvraag 
 

11. Volgende overleg en afsluiting. 
21 juni 2022 19:15 uur  

 
 

  



 

Dag Datum Tijd Onderwerp agenda 

Maandag 20 september 
2021 

19:30- 
20:30 

1. Taakverdeling MR 
2. Vaststellen huishoudelijke reglementen MR 
3. Opstellen jaarverslag MR 

4. Brainstorm MR onderwerpen 2020-2021 
5. PvE Renovatie 

6. Vaststellen jaarverslag MR (jaarlijks) 
Maandag 15 november 

2021 
19:15- 
20:30 

1. Vaststellen huishoudelijke reglementen (1x 3 
jaar) 

2. Vaststellen jaarverslag MR 
 

Maandag 24 januari 

2022 

19:15- 

20:30 

1. Kascontrole ouderraad -> acties in gang zetten 

 
Maandag 28 maart 2022 19:15- 

20:30 
1. Begroting 
2. Profilering school (?) 
3. Uitnodiging ouderraad  
4. Uitnodiging klankbordgroep 
5. Verkiezing MR leden (indien nodig) 

 

 

Maandag 16 Mei 2022 19:15- 
20:30 

1. Oudergeleding kijken of ze 28 juni kunnen 
aansluiten bij overleg over renovatie. 

2. Alle MR-leden: voor 3 juni punten uit schoolgids 
doorgeven aan Hans 

3. Janine: Bekijken hoe we de ouders op een 
makkelijke manier kunnen laten stemmen. 

Woensdag 15 juni 2021 19:15- 
20:30 

1. Formatie 
2. renovatie  
3. Evaluatie functioneren MR 
4. Schoolgids 
5. Eerstvolgende vergadering ouderraad uitnodigen.  

 

  



 
Issuelijst 

Nr Datum 

Invoer 

Toegewezen 

aan 

Omschrijving actie Status Uitkomst Geplande/ werkelijke 

einddatum 

1  28 maart 

2022  

Hans  Notulen 15 januari 2022 op website zetten    April  

2  28 maart 

2022  

MR (allen) Ouderraad uitnodigen eerste/tweede vergadering 

nieuwe schooljaar  

  September  

3 28 maart 

2022  

Hein  Stukje schrijven nieuw ouderlid MR voor op De 

Loopplank. Mailen naar Miriam  

  April   

4  28 maart 

2022  

Hans  Stukje schrijven nieuw personeelslid MR voor in het 

weekbericht.  

  April  

5  28 maart 

2022  

MR (allen)  Waar gaan we wat drinken 15 juni?    16 mei  

6 28 maart 

2022  

Paulien  Vraag ouder beantwoorden over avondvierdaagse    16 mei  

7 28 maart 

2022  

Paulien/Janine  Paulien notuleren 16 mei  

Janine notuleren 15 juni  

  16 mei  

15 juni  

 
Instemmingsrecht/ adviesrecht/ Initiatiefrecht 2020-2021 

Datum 

overleg 

Toelichting Type Status Uitkomst 

2021-2022 Renovatie  Adviesrecht  Updates over de renovatie worden elke MR 

vergadering gedeeld.  

 

     

     

 


