Notulen MR vergadering van CBS De Arke
Datum: 27 november 2018
Aanwezig OR: Laura, Anouska, Tjitske
Aanwezig MR: Hilje, Hans, Bas, Tiny en Herma
 Opening
Welkom Tiny en Bas
 Financieel jaaroverzicht 17-18
– Tamara en Jildou hebben kascontrole gedaan, goedgekeurd
– In hoeverre is een ouderbijdrage vrijwillig? Sommige gezinnen kunnen het niet betalen. Wellicht
is het een mogelijkheid om ze er op te wijzen dat ze 'in natura' kunnen bijdragen. Wel herinneringen
blijven sturen, via de mail.
– Tjitske neemt de taak financiën OR over van Laura. Naar ouders meer uitleg/verantwoorden over
waar de ouderbijdrage aan besteed is.
 Ouderparticipatie
Het is lastig om de bezetting in de OR rond te krijgen. Voor kleinere, eenmalige, praktische zaken is
vaak wel animo. Voor het opzetten van 'de bieb in school' zou het wel handig zijn om 2 ouders
structureel te vinden (bedoeld voor het lezen in school). De gerealiseerde bieb in Wirdum (kleine,
maar 3 maandelijkse wisselcollectie) kan daar wellicht ook een rol in spelen; Tjitske voorziet Tiny
van een contactpersoon.
De OR vergadert apart verder, vervolg MR vergadering:
4. Ingekomen stukken
N.a.v. De GMR notulen: MR cursus op 6 februari, Bas heeft wel belangstelling. Hilje mailt Marlies
ten Wolde, onze contactpersoon van de GMR. N.a.v. het besprokene over het inspectiebezoek:
uitstroom volgend schooljaar wederom onder gemiddeld, de vraag of dit komt door slecht
onderwijs? Nee, het zal een klein beetje meespelen, maar niet daardoor.
5. Notulen vorige MR vergadering:
Notulen waren summier.
6. Vacante plekken MR:
Annemieke komt er namens personeel bij, Herma notuleert de MR vergaderingen.
7. Jaarplan 2018-2019 aangevuld met Plan van Aanpak
Het plan van aanpak is ter informatie; samengevat wordt ingezet op verbetering leercultuur,
didactiek, instructie en middelen. Er komt ook formatie bij: er komt een leerkracht bij in de
bovenbouw die na de kerstvakantie start. Er wordt een lokaal gecreëerd in het speellokaal. Zijn er
ook mogelijkheden voor een conciërge? Waarom kunnen dingen nu wel?
Er is een enorme drive. Waken dat de leerkrachten het volhouden; zij richten zich op het lesgeven.

Niet alle kinderen zijn blij met de verandering. Het Jaarplan 2018-2019 wordt niet helemaal aan de
kant gelegd, maar de focus ligt op het Plan van Aanpak. Ook het onderhoud van het gebouw wordt
meegenomen; bijv. vloerbedekking lokaal ½. Op 11 december wordt het Plan van Aanpak
gepresenteerd naar de ouders. De MR ouders geven aan content te zijn met de veranderingen.
8. Enquête groep 8
Deze is afgenomen en verwerkt, komt op de volgende MR vergadering aan de orde.
9. Onderzoeken brede school/samenwerking/fusie school Wirdum
Samenwerking met de Unia is al breed wat verkend, willen we verkennen. Tiny haar opdracht is
niet om een IKC te creëren, maar onderwijs te verbeteren voor volgend inspectiebezoek. Welke stap
zou de MR kunnen zetten? Een enquête, in gesprek met andere scholen die dit traject al doorlopen
hebben. Tiny vraagt Johan Meesters of de MR ouders eens langs mogen komen om zijn aanpak
(Tersoal) te horen.
10. Rondvraag:
 Zijn er gezinnen die een kerstpakket via de diaconie zouden moeten ontvangen? Tiny heeft
de mail ontvangen.
 Kunnen de voordeuren niet beter dicht blijven om 8.20 uur bij kou? Het voelt wel welkom.
 Leerkrachten zijn nu minder zichtbaar op het plein, is daar een reden voor? Ja, ze zijn in de
klas voor de leerlingen. Gaat dit ten koste van de laagdrempeligheid voor ouders? Dit wordt
in de gaten gehouden.
De volgende MR vergadering is op 5 februari om 19.30 uur.
De notulen komen op de site na vaststelling in volgende MR vergadering. Hilje zorgt steeds voor
een korte samenvatting van de MR vergadering voor op de info en hangt de agenda een week
voorafgaand aan de MR vergadering op de voordeuren.

