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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Ark over het
schooljaar 2018/2019. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen
schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en
personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben
plaatsgevonden.

Samenstelling MR
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel
uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De MR van De Ark bestaat uit
6 leden.
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Vergaderingen
De MR van De Ark heeft 7 keer vergadert. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen,
die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en de
lopende meerjarige verandertrajecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal
onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de begroting, de
formatie, het schoolplan, het scholingsplan, de schoolgids, enz.

Onderwerpen en werkzaamheden
Begroting 2019
De directie heeft in het voorjaar de begroting gepresenteerd en toegelicht aan de MR. De MR heeft
naar aanleiding van de begroting vragen gesteld aan de directie. Voor 2019 is er geen sluitende
begroting.

Schoolgids en vakantieplanning 2018/2019
De schoolgids en vakantieplanning zijn met de directie doorgenomen. De MR heeft ingestemd met
de schoolgids en de vakantieplanning/lesvrije dagen voor het schooljaar 2018/2019.

Natuurlijke speeltuin
In schooljaar 2017-2018 is er een nieuwe speelplaats gekomen. Er waren vragen vanuit de OR over
de goedkeuring van de speeltuin, na terugkoppeling zijn er verbeterpunten naar voren gekomen.
Deze zijn aangepakt door het bedrijf dat de speelplaats heeft aangelegd.

Leerling, Ouder en Personeel tevredenheidspeiling
In april 2019 zijn deze peilingen gedaan met een lagere score ten opzichte van drie jaar geleden. Bij
leerlingen is de peiling afgenomen van groep 5 tot groep 8. Er zijn verbeterpunten opgesteld die in
het nieuwe jaarplan 2019-2020 zijn opgenomen.

Schoolzwemmen
Na adviesgelding van de MR is er besloten om in schooljaar 2019-2020 niet mee te doen aan het
schoolzwemmen. Indien er 70% van de leerlingen een zwemdiploma heeft, heeft geen meerwaarde
voor de leerlingen op De Ark om zwemlessen te volgen. Er wordt per schooljaar geanalyseerd of er
behoefte is aan schoolzwemmen.

Formatieplan
In het Formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van elke groep in het volgende schooljaar
worden ingericht. Daarbij is het aantal leerlingen per klas een belangrijke parameter. Daarnaast zijn
de werktijden, de lunchpauzes, schooltaken en groepsbezetting in overleg met het team vastgelegd.
De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. het formatieplan. De
oudergeleding heeft adviesrecht op dit punt. Het formatieplan 2019-2020 is besproken en
goedgekeurd in de MR.

Schoolplan 2019-2023
Er stond het nieuwe schoolplan voor basisschool de Ark op de agenda. Het schoolplan is een
beleidsdocument van de school, waarbij de school opnieuw nadenkt over doelstellingen en
prioriteiten. Met het schoolplan wordt het beleid vastgesteld tot 2023. De MR heeft instemming
verleend aan het schoolplan.

GMR
In de GMR vergaderingen worden alle zaken besproken die de gehele stichting aangaan. Een vast lid
van de leerkrachten- en oudergeleding neemt deel aan deze vergadering. In de MR vergaderingen
wordt een terugkoppeling gegeven van de behandelde onderwerpen.

