
 

 

Aanwezig:  Berthilde de Blecourt, Anja van der Hulst, Mark  , Janine Romkes, Mandy van der 

Velde, Paulien Klein Kranenburg, Marijke Lugies.  

Betreft : Notulen MR vergadering 

Datum :  Maandag 14 november 2022 

Opening en vaststellen agenda. 

Notulen vorige vergadering en actiepunten (maandag 26-9-22)                                                              

De notulen van 26-9 worden op 2 punten gewijzigd.  

Punt 1: Informatieavond. De OMR geeft aan dat de informatieavonden in groep 1, 3 en 8 qua 

informatievoorziening beter met alleen ouders kunnen worden ingepland.  

Punt 2: Bij het auditrapport staat dat het conceptrapport wordt besproken in de MR. Dit moet het 

definitieve rapport zijn.  

De notulen kunnen op de website worden geplaatst.  

Jaarplan goedkeuren 

Het jaarplan is in deze vergadering goedgekeurd. Het jaarplan wordt op de website geplaatst.  

Mededelingen algemene schoolzaken 

Stand van renovatieplan 

Het renovatieplan staat nog even op 'hold'. We hadden in het oorspronkelijke plan 1 lokaal 

vrijgehouden voor de VSO/BSO. Omdat we nu een IKC worden hebben we meer ruimte nodig voor de 

kinderopvang. We zijn hierover druk in overleg. De beide teams hebben op 8 december een 

kennismakingsavond waarbij er gekeken wordt naar de visie van beide kanten zowel De Ark als 

Welluswijs.  

Er worden geen problemen verwacht in de samenwerking. Qua visies liggen Welluswijs en De Ark 

dicht bij elkaar. De verwachting was dat de Pretstek weg zou gaan maar dat is niet het geval. De Ark 

wordt een nieuwe extra opvanglocatie.  

Het MT heeft een overleg gehad met Michel ? en Ellen Kiers. Zij zorgen ervoor dat de overgang naar 

een IKC zo goed mogelijk zal verlopen. Zij zullen ook actief betrokken worden bij dit proces.  

Vanuit de OMR en PMR vinden we dat de daadwerkelijke renovatie wel lang op zich laten wachten. 

We zijn immers 2 jaar bezig. Vanuit de directie wordt aangegeven dat dit te maken heeft met het feit 

dat we een IKC worden. De renovatie moet daarom vanaf het begin af aan opnieuw bekeken worden. 

Voortgang IKC ontwikkeling zie punt 5  

Audit 15 september 



N.a.v. de audit bespreken we een aantal zaken die uitvallen waaronder instructie, sociale 

competenties en didactisch handelen. De OMR geeft aan dat er in het rapport veel cruciale 

onderdelen staan die onvoldoende worden beoordeeld. We hebben een goed gesprek over de zaken 

die in het rapport staan en kunnen als PMR en directie goed verwoorden waarom we bepaalde 

keuzes maken die als onvoldoende worden beoordeeld. In het schoolplan komen de doelen te staan 

waar we als school/team aan gaan werken.  

Gang van zaken formatie / cao werkverdelingsplan 

De ruis ligt vooral aan de communicatie. Deze ruis komt gezien de casussen die we bij de MR 

binnenkrijgen vooral door de mondelinge gesprekken. Er worden zaken anders opgevat dan het 

bedoeld is, de afspraken zijn niet helder enz. 

 Het advies vanuit de MR is om de gesprekken zwart op wit vast te laten leggen zodat er geen 'ruis' op 

de lijn komt. We bespreken ook nog de mogelijkheid om navraag te doen hoe de andere scholen dit 

vormgeven? Als PMR komen we voor de volgende vergadering een keer bij elkaar om te kijken hoe 

we dit het komend jaar anders willen doen.  

Ingekomen stukken 

- 

Rondvraag  

In het protocol van de NSCCT staat dat de uitslag gedeeld moet worden met ouders. Dit gebeurt op 

De Ark niet. Is dit een bewuste keus? Marijke gaat hiervoor navraag doen bij Adrianne onze IB-er. We 

komen hier de volgende vergadering op terug.  

Is er een regel wat betreft de hulpjes, soms duurt het heel lang voordat ze de school uitkomen? 

Marijke neemt dit punt mee naar een teamvergadering.  

Volgende overleg en afsluiting. 

maandag 16 januari 

Punten voor het volgend overleg  

formatie/werkverdelingsplan  

reglement MR  

Protocol NSCCT  

Interne MR zaken  

 

 

 


