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MR leden: Marije Baan, Marloes de Vries, Johanna Henniphof (sec), Thomas Bouter, Joost Eggink (vz) 
Directie: Robertjan de Wilde 
Gasten: Nvt 
Notulist: p-MR Marloes de Vries 
Versnapering: Joost 
  
Vergaderlocatie: De Ark 19.30 uur. 

  
Notulen 10 oktober 2022 

 
Openbaar  
 

1 19.30 Welkom    
            
 

2 19.35 Mededelingen MT  
           - Personele bezetting groep 4 is georganiseerd.      

a. Inzet NPO-gelden  
Goed om ouders ook te informeren over de inzet van deze gelden.  
Vragen vanuit de oudergeleding: 
- Hoe meet je of de inzet ook zorgt voor betere resultaten? 
  Dit is lastig te meten. Op een aantal punten kan dit wel, zoals het stuk automatiseren bij Bareka. Verder kijk     
  je naar cito scores en het uitstroomprofiel.   
- Begrijpend lezen nog niet afgerond, Hoe kan dit? 
  Er is veel ingezet en veel loopt, maar er ligt nog geen document vakafspraken.  
- Opknappen van het plein staat bij NPO. Wat heeft dat ermee te maken? 
  Dit valt onder randvoorwaarde en zorgt ervoor dat leerlingen meer kunnen bewegen en draagt bij aan     
  welzijn/welbevinden van de kinderen. Hier is geen NPO geld naar toe gegaan, was al gepland volgens de    
  begroting. 
- Hoe vaak werken de kinderen nog op het chromebook? 
  Komt bij verschillende vakken nog zeker aan bod, maar de verwerking is daar niet meer op. 
- Transitievergoeding (op Vivente niveau). Hoort dat erbij? 
  Ja, want er zijn collega’s die vanuit de NPO gelden een aanstelling hebben gekregen. 
- Wat als de NPO gelden op zijn? Wordt hier op tijd over nagedacht? 
   Zeker, hier wordt al op geacteerd. Een voorbeeld hiervan is het nu al voorsorteren op het samenvoegen van     
   groep 6 en 7. 

b. Evaluatie jaarplan schoolontwikkeling 2021-2022 
- Vraag aan P-MR: Hebben jullie het idee dat alles is gedekt? 
  Ja, de leerteams werken goed en we houden elkaar op de hoogte.  

c. School OndersteuningsProfiel  
Duidelijk uitgezet. Komt vanaf volgend schooljaar standaard in het schoolplan.    

d. Voorstel verhoging ouderbijdrage 
Logische stap. De afgelopen jaren is er geen verhoging geweest.    

e. Vivente draaiboek COVID 2022 
Overheid heeft gevraagd of het onderwijs een protocol wil schrijven. 
- Voldoet de Ark aan de ventilatie eisen? 
   Ja, klassen voldoen, maar werkplekken niet allemaal. Vanuit Vivente wordt hiernaar gekeken. 
- Draaiboek op de website zetten, wanneer iedereen akkoord is. Goed dat ouders hiervan op de hoogte zijn. 
- Wat doen we met kinderen die met corona thuis zitten, maar niet ziek zijn? 
  Dit nemen we mee naar het team. 
- Zelftesten ook voor kinderen? 
  Dit is nog niet bekend  
- Mondkapjes dragen door de leerlingen. 
  Hier gaan we als MR een opmerking over plaatsen in ons advies richting GMR. 
- Fase Rood: 4 dagen fysiek onderwijs bieden, 1 dag online. Dit is jammer.    

f. Jaarplanning Vivente  
- Kunnen wij gebruiken om onze agenda als MR hierop aan te laten sluiten. 
       

 
Besloten   

 



3 20.30 Binnengekomen post/mail 
              - Mail ontvangen van een ouder om de notulen door te sturen. Dit is gebeurd. Vanaf nu komt de notulen weer op                 
                de site.        
 

4 20.35 Notulen/ actiepunten vorige vergadering   
              - tropenrooster komt in maart terug op de agenda.  
               
 

5 20.45 Instemmings-/adviesstukken bespreken    
a. Inzet NPO-gelden 

Akkoord. Benoemen communicatie naar ouders.     
b. Evaluatie jaarplan schoolontwikkeling 2021-2022 

Positief advies  
c. School OndersteuningsProfiel   

Akkoord  
d. Voorstel verhoging ouderbijdrage  

Akkoord   
e. Vivente draaiboek COVID 2022 

Positief advies, wel met de volgende opmerkingen: 
- Negatief advies over het dragen van mondkapjes voor leerlingen tijdens code oranje. Geen toegevoegde 
waarde, omdat het pas vanaf 12 jaar geadviseerd wordt buiten school.. 
- We zouden graag zien dat de school de ruimte krijgt om ook de 5e dag fysiek les te geven.  
  
 

 
6 21.00 Start MR 2022-2023      

a. Communicatie achterban 
Thomas zoekt uit wat de termijn is voor de publicatie van de notulen. 

b. Bericht postduif 
*MR Ark is op 4 maart alleen geïnformeerd en wij hebben niet meegedacht; 
** betreffen interne overleggen, bijv. reken coördinatoren. 

c. Scholingsbehoefte 
Er zijn mogelijkheden. Goed om over na te denken. 

d. Jaarplanning MR 
Goedgekeurd. Wordt nog wel aangevuld. 

e. Wijziging vergaderdata 
29 november naar 28 november 
19 januari naar 17 januari 
5 juli naar 4 juli 
 

7 21.15 Informatie vanuit OV  
              7-11 jaarvergadering OV 
               
      

8 21.20 Informatie vanuit team (stavaza werkgroepen) 
              Taakgroepen zijn qua samenstelling wat veranderd en zijn weer begonnen.   

 
9 21.25 Informatie vanuit de GMR  

              uitnodiging voor avond financiën.      
 

10 21.30 Rondvraag         
 

11 21.35 Sluiting 
 

   
 
(Vetgedrukt agendapunt betekent voorbereiden)  
 
Volgend overleg: 29-11-2022 
Te behandelen: Schoolbegroting, Jaarplan schoolontwikkeling 2022-2023 


