
 
 

 

 

Aanwezig : 

 

 

 

Anja van der Hulst, Berthilde de Blecourt, Mandy van der Velde, Janine Romkes, 

Paulien Klein Kranenburg, Mark Veldhuis, Marijke Lugies. 

  

Betreft : Notulen MR vergadering 

Datum : Maandag 16 januari 2023 

 

1. Opening en vaststellen agenda. 

De vergadering wordt geopend door Janine. De agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Notulen vorige vergadering en actiepunten (maandag 14-11-2022) 

Notulen: Audit: 1 zin wordt gewijzigd. Dit i.v.m. interpretatie. De notulen van 14-11 worden 

op de website geplaatst (actie Marijke)  

 

Actiepunten: Het jaarplan en de notulen van de vorige keer staan op de website van De Ark.  

Actie PMR: bij elkaar komen om de ruis rondom de formatie te bespreken. Dit is nog niet 

opgepakt. (actie PMR)   

NSCCT: NSCCT kan door ouders worden opgevraagd bij Adrianne. In een teamvergadering 

wordt dit nog besproken.  

Klassendienst/hulpjes (te lang op school): Dit is besproken in de teamvergadering. De regel 

die we er aan verbinden is max. 10 minuten.  

 

3. Mededelingen algemene schoolzaken 

 

De conciërge is afwezig i.v.m. gezondheidsredenen. Eén leerkracht is bij ons op school aan het re-

integreren. Zij gaat éém dag voor de week voor de klas staan. Dit gaat ze doen in groep 6. De 

reguliere leerkracht zal individuele leerlingen of groepjes leerlingen gaan begeleiden tijdens deze 

ochtend.  

 

De leerkracht van groep 1 is ziek. Het is nog onduidelijk hoe het verder gaat. Leerkracht is 

geopereerd, het was een zware operatie waarvan het herstel flink tegenvalt.  

 

Audit: Het MT volgt een scholing die gaat over de instructie. Dit wordt verzorgd vanuit het 

bestuurscentrum. Deze scholing duurt tot mei. 

 

4. Voortgang IKC ontwikkeling 

Er staat een theateravond gepland op woensdag 25 januari. Het doel van deze avond is om de 

koers te laten zien die Chrono de komende vier jaar wil gaan volgen. Deze gaat voornamelijk over 

de totstandkoming van de kind centra. De strategie die hierbij voorop staat is van Back to Back 

naar Cheak to Cheak.  

 

In mei komen er borden op het plein met daarop de samenwerking Welluswijs en De Ark. Vanuit 

de PMR wordt gevraagd hoever het met de ouderbetrokkenheid staat. Op dit moment is er 1 

enquête uitgezet over de BSO op De Ark. Verder is er (nog) niet veel gebeurd.  

 
5. Stand van renovatieplan 

Welluswijs komt met directie en 2 collega’s bij het renovatieteam in. Er zijn tot nu toe geen 

mededelingen.  

 

 

 

6. Begroting 



We bespreken de begroting. Aan het eind van het jaar komen we negatief uit i.v.m. het 
dalende leerlingaantal. We voorzien als MR een tekort wat hoger gaat worden door de 

aankomende verbouwing omdat het meubilair dan vernieuwd gaat worden. Deze kostenpost 
begint te lopen vanaf het moment dat de verbouwing afgerond is. Vanuit de directie wordt 

aangegeven dat er kritisch is gekeken naar de bezuinigingen. Er is hiervoor 1 mogelijkheid 
gevonden. De licentie Snappet zou verminderd kunnen worden. De mogelijkheden hiervoor 
worden in de loop van dit schooljaar onderzocht.  
Vanuit de MR zijn er verder geen bezwaren op de begroting. We stemmen in met de begroting.  

 

7. Ingekomen stukken 

Geen  

 
8. Rondvraag. 

9. OMR: Wat doen jullie aan taal? Op dit moment zijn we met ons team bezig met een taaltraject. 
Deze scholing werkt volgens het boek “rijke taal”. Dit houdt in dat we de taallessen loslaten en 
op een andere manier met taal bezig zijn. Op dit moment zijn we zover dat we werken met 
tekstsets en voorleeslessen met daarbij verwerking. Dit gaat voornamelijk over 
spreken/luisteren/schrijven en woordenschat. Taalbeschouwing pakken we op via de 

spellingmethode.  
 
Oudergesprekken: Klopt het dat De Ark weinig contactmomenten voor ouders heeft. Dat dit op 

andere scholen meer is. Andere scholen werken via driehoeksgesprekken, is dit iets wat op De 
Ark ook in beeld is?  
De contactmomenten zijn op De Ark hetzelfde gebleven namelijk 3x per schooljaar 
oudergesprekken. Op dit moment kiezen we als team niet voor driehoeksgesprekken omdat we 
bezig zijn met een taaltraject en dit goed willen implementeren voordat we een andere 
scholing bijv. driehoeksgesprekken kiezen. We hebben hier binnen het team wel over 
gesproken.  
 

10. Volgende overleg en afsluiting. 
13 maart 19.15 uur  
 
 

 

 
 


