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Voor u ligt het jaarverslag 2018-2019 van de Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool
de Ark. Als MR van de Ark willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk
behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar
onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven.
Een van de taken van de MR is het controleren van beleid. De MR beschikt over een
instemmingsrecht of adviesrecht, ten aanzien van zaken die in of rondom de school spelen.
Dit jaarverslag is een handleiding om de taken en bevoegdheden die de MR heeft, inzichtelijk te
maken. Daarnaast willen wij u met dit plan informeren over zaken die in het afgelopen schooljaar
2018-2019 aan bod zijn gekomen.
Het jaarverslag wordt jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar vastgesteld.
Het jaarverslag van de MR is via de website van de school beschikbaar voor de ouders en / of
verzorgers.
Als u als ouder en/ of verzorger of personeelslid een onderwerp hebt dat u besproken wilt
hebben in het aankomende schooljaar 2019-2020, meldt het dan bij één van ons.
Wij zorgen ervoor dat er wat mee wordt gedaan.
Dus kom naar ons toe met uw tips en tops.
U kunt ook mailen naar mrar@skipov.nl

Mede namens alle leden van de MR,
Patricia Oosterveen
Voorzitter medezeggenschapsraad
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1.
Missie en visie
De MR heeft als visie, het actief en beleidsmatig mee te denken, het op een positieve manier
invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gevraagd of ongevraagd advies te geven. We willen
een bijdrage leveren aan het bijstellen van beleidsstukken en zorgen voor een goed
geïnformeerde achterban.
Dit doen we door:
√ De (beleids-) voorstellen van het bestuur/ directie te beoordelen en gebruik te
maken van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op
overleg;
√ Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen
die het onderwijs op de school beïnvloeden.
We hanteren als uitgangspunten:
√ Dat we namens ouders en/of verzorgers en personeel de medezeggenschap binnen de
school willen invullen;
√ We een bijdrage willen leveren aan een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt
gegeven.
√ Dat we, als vertegenwoordiger, van personeel en ouders en/of verzorgers, invloed
willen uitoefenen op beleid dat in school door de schoolleiding, namens het bevoegd gezag
wordt gevoerd;
√ Dat we niet alleen beleidsvoorstellen van de directie, namens het bevoegd gezag
willen beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen door
middel van gevraagd en ongevraagd advies;
√ De contacten met ouders en/of verzorgers en personeel onderhouden en open staan voor
vragen, opmerkingen en reacties van ouders en/of verzorgers en personeel;
√ De agenda en notulen voor ouders en/of verzorgers en personeel inzichtelijk zijn op de
website;
√ Een kort verslag van elke vergadering op de website wordt geplaatst;
2. Samenstelling MR-leden
Voorzitter: Patricia Oosterveen
Lid oudergeleding: Marco Haagen
Lid personeelsgeleding: José van Wamel
Lid personeelsgeleding: Anouschka de Bijl
Op de jaarkalender staan de contactgegevens van de MR leden vermeld.
3. Vergaderdata en onderwerpen
Vaste onderwerpen;
a) Goedkeuring notulen vorige vergadering
b) Mededelingen directie
c) Mededelingen team
d) Mededelingen ouderraad (OR) en notulen bespreken
e) Mededelingen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en notulen
bespreken
f) Binnen gekomen post en bespreken 1 artikel uit mr-magazine
g) Aktielijst bespreken
h) Rondvraag en afsluiting
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Vergadering 10-09-2018:
• Opmerkingen schoolgids
• Toelichten nieuwe kwaliteitssysteem
• App Parro toelichting
• Jaarplan 2018-2019 bespreken
• Landelijke acties directeuren toelichten
• M.A.T. ipv MT
• MR jaarverslag 2017-2018
• Praktische zaken (foto site maken, vergaderdatums vastzetten, taken verdelen agenda
maken & website bijhouden & contactpersoon OR)
Vergadering 06-11-2018:
• Schooljaarplan concept
• Begroting concept
• Parro bevindingen
• Ouderbijdrage & machtiging & reiskosten
• Mededelingen; rots & watertraining groep 6. Handhaving verkeer rondom school
• Hoe om te gaan met “ schoolplein-praat “.
• Penningmeester OR toelichting financiën
Vergadering 09-01-2019:
• Privacy stand van zaken en formulieren
• Tevredenheidsonderzoek ouders
• Werkverdeling personeel (sjabloon)
• Definitieve schoolbegroting
• Mededelingen; RI&E. Vakantierooster 2019-2020
• MR-reglement
Vergadering 14-03-2019:
• Entreetoets toelichting en bespreken hoe we met dit soort beslissingen in de toekomst
om gaan
• Tevredenheidsonderzoek ouders concept
• Stand van zaken (nieuwe) leerlingen 2019-2020
• Schooljaarplan
• Werkverdelingsplan
• OR; geld ouderbijdragen.
Vergadering 06-05-2019:
• Tevredenheidsonderzoek toelichting
• Formatie 2019-2020
• Evaluatie rapport RI&E
• Mededelingen; aanschaf spelmateriaal.
• Stand van zaken werkverdelingsplan
• Hoe verder met uitslag tevredenheidsonderzoek onderdeel MR
• GMR:
o evaluatie passend onderwijs terugkoppeling
o Advies / instemmingsrecht ?
o Agenda's vergaderingen januari en april van de GMR
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Vergadering 18-06-2019:
• Formatie inzet
• Noodplan vervanging 2019-2020
• Schoolgids 2019-2020
• Terugkoppeling leerlingen tevredenheidsonderzoek
• Inning ouderbijdrage
• Eindtoets groep 8
• Passend onderwijs
• Werkverdelingsplan

Als u als ouder en/of verzorger of personeelslid vragen heeft over bovenstaande, meldt het dan
bij één van ons. Wij zorgen ervoor dat er wat mee wordt gedaan.
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