MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL
DE ARK

Datum: 26-6-2018
Aanwezig:
Coen van de Tillart
José van Wamel
Anouschka de Bijl
Patricia Oosterveen (sluit later aan)
Elly van Dooren
Marco Haagens als toehoorder.
Afwezig met
kennisgeving
Afwezig zonder
kennisgeving
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Opening
Iedereen wordt welkom geheten.
Notulist deze vergadering is: José
Mededelingen Elly:
• Schoolgids.
Deze is vorig jaar grondig aangepast. Komend schooljaar enkele kleine aanpassingen.
Wat hebben we dit jaar behaald en wat zijn de speerpunten volgend schooljaar.
Bovenschool stap voor stap wat de privacy wet inhoudt en de gevolgen daarvan.
AVG en gezondheid. Informatie van GGD komt erbij.
Begin nieuwe schooljaar krijgt de MR hem om door te lezen en akkoord te geven.
De nieuwe gezinnen krijgen de schoolgids. De anderen jaarkalender met de belangrijke
afspraken. Die krijgen ze de 1ste schooldag mee.
Vraag: Wat blijft er van de site over met de nieuwe wet?
Dit wordt nog bekeken. Mogelijk een app voor ouders in een besloten omgeving.
Bij het directieberaad donderdag krijgt Elly meer informatie. Mogelijk PARRO.
Vraag is ook nog in welke vorm de nieuwsbrief zal verschijnen.
• Inzet onderwijsassistente en conciërge.
De onderwijsassistente kan met o.a. de werkdrukgelden op de Ark blijven.
De onderwijsassistente gaat een opleiding volgen zodat ze breed inzetbaar is.
De onderwijsassistente heeft een bestuurs-aanstelling en een baangarantie.
• Speelplaats.
Speelplaats bij groep 1 en 2 wordt door alle gebruikers gebruikt.
Afspraken:
➢ Zandbak is verlegd. De rand is verhoogd. Nu minder zand mee naar binnen.
➢ Boom geeft meer schaduw bij de zandbak.
➢ Wortelscherm blijft liggen.
➢ Skipov betaalt nu.
➢ Humanitas betaalt reparatie van de toestellen.
➢ 1 toestel is verwijderd. Ander toestel nodigt nog teveel uit om met zand te spelen.
➢ Er komt een veegmachine. Die komt eenmalig vegen.
➢ Nog afspraken maken voor het snoeien.
De gemeente moet zorgen dat het water goed wordt afgevoerd en dat de tegels recht liggen.
Het is moeilijk om goede afspraken te maken met alle gebruikers.
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Een contract opstellen waar alle afspraken duidelijk instaan moet nog gebeuren.
• Cito groep 8.
(Kopie resultaten wordt uitgedeeld)
Groep 7 en 8 hebben dit jaar traject “op volle kracht” gedaan. Dit heeft geholpen om de
resultaten te verhogen. We moeten alert blijven op de eindscore.
Schooljaar 2019-2020 wordt er op bestuursniveau geïnspecteerd.
Formatie en plan prestatie-box.
(Informatie is gemaild)
Ambulante tijd BC:
Observeren van leerkrachten m.b.v. ICALT (International Comparative Analysis of Learning and
Teaching.) instrument.
De BC-ers gaan zich hierin bekwamen en uit proberen.
De IB-er heeft dit schooljaar heel veel plannen moeten maken wat veel tijd heeft gekost.
Volgend schooljaar zal ze haar expertise als beeldbegeleidster meer inzetten om leerkrachten te
coachen.
Groep 1/2 hebben niet dezelfde leerkracht als dit jaar. Leerkrachten van groep 1/2 hadden hier
vragen over. Elly heeft dit uitgelegd dat het niet goed is als kinderen 2 of 3 jaar bij dezelfde
leerkracht zit. Elly heeft daarna de beslissing genomen om de leerkrachten te verwisselen.
Evaluatie leerkrachten continurooster.
Alle leerkrachten zijn positief en willen niet meer terug.
Het is fijn voor de kinderen dat elke dag hetzelfde is.
Het gezamenlijk eten gaat goed.
De leerkrachten kunnen eerder beginnen met een overleg en hebben daarna nog tijd voor ander
werk.
Na 14.00 uur is iedereen aan het pauzeren, wat erg gezellig is.
We moeten er wel op letten dat we de pauze nemen als we die hebben.
MR-verkiezing vervolg.
We wachten af wat Marco beslist. Is hij kandidaat dan komen er verkiezingen.
1-7-2018:
Marco heeft aangegeven dat hij in de MR wil. Er was nog een kandidaat maar die heeft zich
teruggetrokken.
Patricia heeft Marco gemaild dat hij vanaf volgend schooljaar lid is van de MR.
Een informatiebrief naar de ouders wordt in de week van 2 juli 2018 naar de ouders en
leerkrachten gemaild.
Goedkeurig vorige notulen en actielijst (8-5-2018).
Anouschka blijft het komend schooljaar in de MR.
De actielijst moet weer opnieuw worden toegevoegd aan de notulen.
Mededelingen team:
We gaan volgend jaar met een nieuwe taal en spellingsmethode aan de slag.
Taal: Taal actief
Spelling: Staal.
Activiteiten ter verbetering van het onderwijs.
We hebben 3 “poten” waar we aan gaan werken:
1. Leefklimaat (gezonde en veilige school)
2. Leerklimaat (bouwen aan een professionele leergemeenschap PLG)
3. Onderzoekend leren.
Zie verder de bijlage.
OR verslag 30-5-2018.
Vraag:
Waar willen ze de borden ophangen?
Is hierover al overleg geweest met Elly?
Patricia zal dit navragen.
Ze willen een promotiefilmpje vertonen op de ouderkringen.
Patricia vraagt na over de inhoud en kosten.
GMR:
Van de GMR horen of zien we weinig.
Er is weinig animo om in de GMR plaats te nemen door ouders en leerkrachten.
Patricia neem contact op met Arnold, onze vertegenwoordiger.
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MR-blad.
José heeft een artikel gelezen stappen voor de formatie.
Welke stappen moeten er genomen worden. Instemmingsrecht van de personeelsgeleding.
Meer overleg met achterban is soms noodzakelijk.
Tijdig informeren door Elly is dan wel belangrijk.
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Rondvraag/ mededelingen:
Coen zal zijn functies overdragen.
Contactpersoon O.R.
Website: geeft code door.
Geeft aan dat O.R. hun verslagen in pdf moeten zetten. Patricia bespreekt dit met O.R.
Krentenbaard:
Als er krentenbaard is dan graag informatie (van GGD) naar alle ouders en niet een paar
groepen. Een briefje op de deur bereikt niet alle ouders. Het is erg besmettelijk.
Marco had de vraag of de SOVA-training geëvalueerd is
Anouschka geeft aan dat dat nog gaat gebeuren.
We hebben woensdag 27-6-2018 afscheid genomen van Coen als MR lid.
We willen Coen bedanken voor zijn positieve en kritische inbreng.

ACTIELIJST

Start datum

Onderwerp

Actie door?

Datum Gereed

Januari 2018

Verkeersveiligheid

Anouschka
Elly

Juli 2018

OR.
Navragen:
Waar komen de borden te hangen?
Wat is de inhoud en de kosten van het
promotiefilmpje

Schooljaar 20182019
September 2018

Juli 2018

Patricia

Patricia

September 2018

Juli 2018

GMR
Contact met Arnold
Verslagen van OR graag in PDF.

Patricia

September 2018

Juli 2018

Evalueren SOVA training

Anouschka

September 2018

Groeten,
José

