MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL
DE ARK
Datum:
Tijd:

19-01-2021
19.30 uur – 22.00 uur (Femke sluit aan vanaf 20.30uur)

Aanwezig:

Afwezig met kennisgeving
Afwezig zonder kennisgeving
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Marco Haagen
Bapke van Kessel
Lisette Klerkx (notulist)
José van Wamel
Femke Peters
x
x

Opening
Iedereen wordt welkom geheten.
Notulen /acties laatste vergadering:
Jose past de opmerkingen aan..
OR:
Stand van zaken:
Bapke heeft overleg gehad met de voorzitster. Afgesproken dat de MR mee helpt en de
input komt vanuit de OR.
Carnavalsactiviteiten dit schooljaar: weinig aandacht aan schenken, wel eventueel
verkleden. Voor de kinderen is dit nog iets extra’s in deze tijd waar al weinig kan.
Idee vanuit de OR om dit jaar Koningsdag groots aan te pakken:
Wat vindt het team? PG neemt dit mee naar het team.
De eerste reactie van de MR is positief.
Activiteitencommissie vanuit het team koppelt het terug naar de OR.

Begrotingsoverschot:
Dit komt terug in overleg met Femke erbij
04

Covid stand van zaken:
Maatwerk:
Leerkrachten gaan in overleg met ib en directie over bepaalde kinderen die iets extra’s
nodig hebben tijdens het thuiswerken.
Oudervraag nav Parro bericht:
Kinderen die verlengde instructie nodig hebben gaan in groepjes evt samen in teams.
Er wordt nog gesproken over de invulling van het thuisonderwijs op dit moment. Op iedere
school wordt dit anders ingevuld. Kan de Ark wellicht ook in Teams op vaste tijden met de
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hele klas bijvoorbeeld de dag opstarten en instructies geven voor bepaalde vakken. Dit
wordt met Femke besproken.
Verzuimregistratie:
Duidelijk hoe dit in de praktijk gaat.
Dit moet ook in de schoolgids veranderd worden.
Hoe gaan we dit communiceren naar ouders?
Mededeling vanuit team:
• Vooral thuiswerk nu aan de orde, om dit zo goed mogelijk vorm te geven.
• Afscheid Elly is prima verlopen, ondanks beperkte mogelijkheden.
GMR:
Fusie informatie vanuit 2 februari
• Marco en Lisette nemen deel via Teams
• Info delen met MR/team
MR blad (artikel door Lisette)
Armoede in Covidtijd. Wees alert voor gezinnen in deze tijd met betrekking tot
banenverlies, geen tot weinig inkomsten.
Probeer ook al tijdens intakegesprekken hier aandacht aan te besteden.
Rondvraag:
De Bingo was een groot succes. Complimenten vanuit oudergeleding.

MR vergadering met Directie – 20.30 uur
Agendapunten vanuit de directie:
Opening
Begroting, formatie 2021-2022
Femke heeft morgen een gesprek met Paul Reutelingsperger.
Eventuele nieuwe dingen die daaruit voortkomen zal Femke met de MR via de mail
communiceren.
OR
Na ervaringen te delen over gesprekken met OR wordt besloten dat Femke het financiële
gedeelte op zich gaat nemen als contactpersoon. Babke blijft contactpersoon.
Begrotingsoverschot: Femke gaat hierover in gesprek naar Natasja.
Covid en stand van zaken:
De noodopvang loopt vol. Steeds meer aanmeldingen van ouders die het thuis niet meer
zelf op kunnen vangen met vitale beroepen.
Thuisonderwijs:
Dit loopt goed in de meeste groepen. In groepen waar het minder goed gaat, daar zit actie
op vanuit directie en IB.
Vraag vanuit ouders:

Kan er meer gedaan aan groepsbinding in deze lockdown. Kinderen zien elkaar niet ofn
nauwelijks. Bijvoorbeeld bepaalde vast tijden met de hele klas in Teams, instructies geven
etc.
Femke geeft aan dat het echt crisistijd is en dat we roeien met de riemen die we hebben.
Er zijn niet voldoende devices voor ieder kind. Dus praktisch is dit niet haalbaar.
Tip vanuit de MR:
Oproepen bedrijven voor devices.
Femke zal een stuk over de inhoud van het thuiswerken in Parro zetten voor ouders.
Er wordt nog in het directieberaad besproken hoe om te gaan met CITO toetsen. Advies
hierbij: fysiek moet je minimaal 1,5 week onderwijs hebben gegeven aan kinderen op
school, voordat je op een goede manier kunt toetsen.
Nog een vraag vanuit ouders over trakteren in deze tijd:
Femke zal het traktatiebeleid in covidtijd nog bespreken in het MAT/team.
Jaarplanning MR
Femke zal voor een jaarplanoverzicht zorgen, zodat MR precies weet welke onderwerpen
op de agenda komen en of MR advies- of instemmingsrecht heeft.
Verzuimregistratie voor te laatkomers
Er komt een stuk in de schoolgids.
Route zoals beschreven in informatie in Parro gaan we zo uitvoeren.
3-6-9 is voor iedere school gelijk, is wettelijk bepaald.
Wij vinden vanaf groep 7 dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor te laatkomen.
Schoolreisje: mag groep 8 mee?
Vorig jaar is dat niet doorgegaan, Femke bespreekt dit met het team.
Rondvraag:
Is er een zorgcoach die kan begeleiden in het weer naar school gaan?
Femke gaat die vraag meenemen.

Actielijst:
Startdatum
19-01-2021

Onderwerp
Foto mailen naar Jose voor bord in
de gang. Jose zorgt ervoor dat het
bord in orde is.

Actie door?
Marco en Jose

Femke zal met het team overleggen Femke
hoe om te gaan met traktaties.
Terugkoppeling informatie avond
fusie

Marco/Lisette

Datum Gereed

Femke zal op Parro voor ouders een Femke
stuk zetten over de inhoud van het
thuiswerken.
Femke bespreekt met het team over Femke
invulling thuisonderwijs en neemt
hierbij de vraag vanuit de MR mee.
Femke maakt een jaarplan voor MR Femke
met datums en onderwerpen.
Femke vraagt na of er een zorgcoach Femke
is die kan ondersteunen mbt het
weer naar school gaan van kinderen.

