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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Ark over het
schooljaar 2019/2020. 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 heeft wel deelgenomen aan de vergaderingen op verzoek van de MR.
De MR van De Ark bestaat uit 4 leden.
Philippe Robbers
Raoul Nolen
Nicolette van Essen
Willy van de Looverbosch

Ouder (voorzitter)
Ouder
Personeel
Personeel

Vergaderingen
De MR van De Ark heeft 6 keer vergaderd. 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/jaarplan, het scholingsplan, de schoolgids, enz.
Onderwerpen en werkzaamheden
Begroting 2020
De directie heeft in het voorjaar de begroting gepresenteerd en toegelicht aan de MR. Begroting is
niet sluitend maar kan door meer subsidies bijgesteld worden.
Schoolgids en vakantieplanning 2019/2020
De schoolgids en vakantieplanning zijn met de directie doorgenomen. De MR heeft ingestemd met
de schoolgids en de vakantieplanning/lesvrije dagen voor het schooljaar 2019/2020.
Leerling, Ouder en Personeel tevredenheidspeiling
De verbeterpunten die uit de tevredenheidspeiling gekomen zijn, zijn verwerkt in het jaarplan. De
eerste stappen voor het opzetten van een kinderraad worden volgend schooljaar (2020/2021)
gemaakt.
Schoolzwemmen
Indien er 70% van de leerlingen een zwemdiploma heeft, heeft het geen meerwaarde voor de
leerlingen op De Ark om zwemlessen onder schooltijd te volgen. Er wordt per schooljaar

geanalyseerd of er behoefte is aan schoolzwemmen. Dit jaar hebben nog niet alle ouders gereageerd
en door Corona is het nog onduidelijk hoeveel leerlingen hun zwemdiploma nog behalen dit jaar.
Formatie/werkverdelingsplan
In dit plan 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 2020-2021 is besproken en
goedgekeurd in de MR. Hierin zullen een aantal zaken veranderen zoals de lunchpauzes voor de
kinderen die overblijven. Deze zullen volgend schooljaar (2020/2021) deels door de groepsleerkracht
uitgevoerd willen. De overblijfouders zullen buiten op het schoolplein zijn, de kinderen eten een
broodje met de leerkracht in de klas. Verder verdwijnt de combinatiegroep 5/4B. De groepen vier
worden weer samengevoegd en groep vijf gaat alleen verder.
Jaarplan 2019-2020
Dit schooljaar hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het jaarplan. Voornamelijk het
borgen van processen wordt belangrijk. Onderwijsinhoudelijk en kwaliteitszorg. Een aantal
teamtrainingen hebben dit jaar niet plaats gevonden vanwege Corona. Aankomend schooljaar
worden ze alsnog uitgevoerd.
Het meer en hoogbegaafde beleid is aangescherpt, daarbij worden SIDI-invullijsten gebruikt om te
bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor de verrijkingsgroep. En tot slot verandert de
cyclus van vergaderingen. Er wordt één keer in de 14 dagen vergaderd, afwisselend
onderwijsinhoudelijk en een teamvergadering.
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.
Overige onderwerpen
Andere punten die dit jaar zijn besproken zijn de werkgroepen, de onderwijsontwikkeling, de
ouderbijdrage (eenmalig verlaagd in 20-21 naar 50 euro) en de TSO.

