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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS de Ark voor het 
kalenderjaar 2021. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het 
afgelopen kalenderjaar mee bezig heeft gehouden. 
 
Het jaar 2021 is gestart met online thuisonderwijs, ivm een lockdown door COVID-19. De MR 
is steeds nauw betrokken geweest bij alle ontwikkelingen en besluiten die genomen 
moesten worden rondom Corona.  
 
Als MR merken we dat er veel ontwikkelingen gaande zijn op de Ark, daar zijn we blij mee. 
Ook merken we dat er duidelijk gecommuniceerd wordt van directie naar ouders, dit krijgen 
we ook van ouders terug.  
 
Dianne Muis heeft aan het eind van het schooljaar 2020/2021 afscheid genomen van de MR. 
In augustus 2021 heeft Thomas Bouter haar plek ingenomen in de oudergeleding van de MR. 
Joost Eggink heeft haar taak van voorzitter overgenomen. 
 
We beginnen dit jaarverslag met een algemene beschrijving van de taken en 
verantwoordelijkheden van een MR. Vervolgens wordt de samenstelling van de MR in het 
afgelopen schooljaar in het kort toegelicht. De kern van het verslag is de beschrijving van de 
belangrijkste onderwerpen die in de MR aan de orde zijn geweest. 
 
Vergaderingen 
De MR van de Ark is in het kalenderjaar 2021 6 maal bijeengekomen. We hebben veel online 
via Teams moeten vergaderen. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die 
vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de lopende meerjarige 
veranderingsprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal 
onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming of advies moet geven, zoals de 
financiële begroting, de formatie van de klassen en de samenstelling van de schoolgids. 
 
De notulen van de MR zijn aan iedere leerkracht en ouder beschikbaar gesteld en te vinden 
op de website van de school. In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste 
onderwerpen kort beschreven. 
 
  



Samenstelling MR 
Een MR wordt vertegenwoordigd door een afvaardiging van de leerkrachten 
(personeelsgeleding/P-MR) en een afvaardiging van ouders (oudergeleding/O-MR). De MR 
van de Ark bestaat uit zes leden (drie leerkrachten en drie ouders). De directie maakt geen 
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. 
 
Personeelsleden: 

• Johanna Sluiter, geheel kalenderjaar 
• Marije Baan, geheel kalenderjaar 
• Marloes de Vries, geheel kalenderjaar 

 
Ouders: 

• Dianne Muis, voorzitter tot juli 2021, lid GMR. 
• Joost Eggink, geheel kalenderjaar, vanaf augustus 2021 voorzitter MR 
• Corrie Bijsterbosch, geheel kalenderjaar. 
• Thomas Bouter, vanaf augustus 2021 
 

 
Directie: 

• Robertjan de Wilde, per 1 augustus 2020 directeur 
 
Onderwerpen 2021 
In 2021 hebben verschillende onderwerpen de agenda van de MR gepasseerd. Zoals eerder 
aangegeven zijn dit algemene/jaarlijks terugkerende zaken, maar ook zaken waarvoor de MR 
formeel advies of instemming moet geven. Hieronder treft u een opsomming van de 
onderwerpen die in 2021 besproken zijn, te beginnen met de advies- en 
instemmingsaanvragen. 
 
Adviesaanvragen 

• MT-structuur: Op 14 januari hebben we een positief advies gegeven met als 
opmerking dat dit document volgende keer binnen het team besproken kan worden 
en niet meer aan de MR voorgelegd hoeft te worden. 

• Begroting 2021; we geven op 14 januari als MR een positief advies. 
• Data jaarkalender; we geven op 14 januari als MR een positief advies over 2-daagsde 

teamdag en calamiteitendag.  
 
Instemmingsaanvragen: 

• Rapport onderbouw: Op 14 januari wordt instemming gevraagd van de O-MR. O-MR 
stemt hier niet mee in.  

• Protocol behandeling onder schooltijd: We stemmen op 2 maart 2021 in met dit 
protocol. Dit protocol is een werkdocument, wanneer het nodig is zal dit document 
opnieuw op de agenda komen.  

• Op 15 april 2021 hebben we ingestemd met de groepsverdeling voor het schooljaar 
2021/2022. Op 4 juni is er een nieuw plan voorgelegd aan de MR. Dit omdat door de 
NPO gelden de formatie voor 2021/2022 anders gaat worden. Op 10 juni stemt de 
MR in met het NPO-plan/formatieplan.  



• Jaarplanning/studiedagen; in 2e instantie stemt de oudergeleding in met het 
voorgenomen besluit. In de eerste versie waren de studie- en vrije dagen te veel 
gecentreerd naar het eind van het schooljaren. Oudergeleding denkt dat er hiermee 
teveel druk op de ouders komt te liggen. De bestuurder hierop een alternatieve 
planning gemaakt. 

• Werkverdelingsplan 2021/2022; op 10 juni stemt de MR in met dit document.  
• Protocol Grensoverschrijdend en agressief Gedrag bespreken we als MR op 7 oktober 

2021, we stemmen met dit protocol in. 
• Het schooljaarplan wordt op 7 oktober besproken, MR verleent instemming. 
• De schoolgids bespreken we op 7 oktober, MR stemt in met de schoolgids.  
• Vanuit de vakdocent gym is de vraag gekomen om 2 rapportitems toe te voegen. Het 

gaat hier om inzet en fairplay. Als MR stemmen wij hiermee in op 7 oktober.  
• Begroting NPO-gelden; op 25 november wordt deze begroting toegelicht door 

Robertjan. Vervolgens stemt de MR in met deze begroting.  
 
Overige besproken onderdelen 
- Verkiezingen MR 
Op 2 maart 2021 zijn we gestart met de opstart van de verkiezingen voor een nieuw O-MR 
lid. Uiteindelijk hebben 2 kandidaten zich gemeld en Thomas Bouter is met meerderheid van 
stemmen verkozen om deze functie te vervullen. 
 
- Covid-19:  
Covid-19 heeft in het schooljaar 2021-2022 ook de gemoederen beziggehouden. De MR is gedurende 
het schooljaar nadrukkelijk betrokken geweest bij besluiten omtrent het Covid-19 virus, denk aan 
versoepelingen of verzwaring van maatregelen en het aanbieden van alternatieve activiteiten. 
 
- Continurooster: 
In november 2020 hebben de ouders ingestemd met de invoering van een continurooster met ingang 
van het schooljaar 2021/2022. 
 
Als gevolg van de coronamaatregelen is de school met de heropening in februari reeds volgens het 
nieuwe rooster gaan werken. Op verzoek van ouders is dit rooster uiteindelijk doorgetrokken tot aan 
de vakantie. Na de vakantie (schooljaar 2021/2022) is het continurooster definitief ingegaan. 
Voortgang is elke vergadering besproken en waar nodig heeft bijsturing plaatsgevonden.  
 
- GMR 
In maart heeft er een online informatiebijeenkomst van de GMR plaatsgevonden. De bijeenkomst 
stond in het teken van het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) en passend onderwijs. 
 
Tot slot 
De MR-leden vertegenwoordigen de achterban. Graag horen wij daarom van de ouders en 
teamleden welke zaken hen bezighouden en wellicht zorgen baren. Spreek ons aan of stuur een e-
mail naar mr.ark@vivente.nu 

 
Ook voor 2022 zal de MR zich weer zo goed mogelijk inzetten voor de Ark! 
 
 


