Notulen MR vergadering van CBS De Arke
Datum: 5 februari 2019
Aanwezig OR: Laura, Anouska, Tjitske
Aanwezig MR: Hilje, Hans, Bas, Annemieke en Herma
Aanwezig
:Tiny en Hans Greidanus
 Opening
Speciaal welkom voor Annemieke en Hans
Ter herinnering: We starten altijd om 19.30 uur
 Ouderbijdrage
Bijna iedereen heeft betaald, Tiny geeft aan dat er 1 gezin bij haar geweest is die het echt niet kan
betalen.
Data OR/MR vergaderingen zijn afgestemd op de GMR, echter voor OR zou het handiger zijn
overleg te hebben met meer tijd voorafgaand aan een activiteit. Dit is voor de MR geen probleem.
Voor volgend schooljaar daar dus rekening mee houden in de vergaderplanning.
MR en OR vergaderen apart verder.
3. Ingekomen stukken
N.a.v. notulen GMR; Bas gaat dus morgen op MR cursus. Verder geen opmerkingen.
N.a.v. notulen vorige MR vergadering 27 november 2018; toevoegingen van Hans staan er nu in.
Herma zorgt ervoor dat ze op de site komen, dat ouders daarop gewezen worden. Ook daar
kunnen ze de agenda, een week voorafgaand, vinden!
4. Samenstelling MR
Met de komst van Annemieke, taakverdeling binnen MR blijft zo.
5. Formatieplan 2019/2020
Hans Greidanus: half maart en eind juni komt inspectie weer. Nu meer formatie, er wordt in de
gaten gehouden wat nodig is. Bij ouders leeft wel de vraag voor hoe lang. Voor 1 april kan
personeel aangeven wat ze willen, volgend schooljaar zal er ook inhoudelijk een vervolg aan
kwaliteitsverbetering moeten komen. Uitgangspunt: wat is nodig. Nu zijn er leerkrachten die ook
wel grotere groepen kunnen bedienen. Er zijn eigenlijk 80 leerlingen nodig om 4 fulltime
leerkrachten te kunnen bekostigen. De Uniaskoalle heeft ook minder leerlingen. Komen in de
toekomst de combinatie van 3 groepen weer terug? Wij zijn dan de enige school binnen PCBO
Leeuwarden e.o. Met zulke combi's. Hans Greidanus vraagt om kritisch te blijven meedenken en
schakelen. Eigenlijk moeten de beste leerkrachten op de kleinste scholen staan. Je moet gewoon
een bepaald kwaliteitsniveau halen.
6. Toekomst De Arke
Fuseren met De Uniaskoalle? Al jaren discussie, mogelijkheden voor samenwerking worden
bekeken. Door het inspectie-oordeel komt de vraag ook weer vanuit de ouders. Hans Romkema
neemt de leiding namens de MR oudergeleding van De Arke. Samen met de oudergeleding van de
MR van De Uniaskoalle is er een enquête-inventarisatie vraag opgesteld. Maar hoe staat het
bestuur hier in? We willen het proces/Plan van Aanpak niet verstoren. Hans Greidanus; de
verantwoordelijkheid voor het bestuur ligt bij het in stand houden van Christelijk basisonderwijs,
maar … anders kans op omvallen van een school. Negen jaar geleden wilde De Arke nog niet tot
een fusie overgaan. De enquête kwam nu best onverwacht, mag meer aangekleed worden; meer
uitleggen, de context benoemen en ook de Christelijke identiteit – ouders die bewust voor deze
school gekozen hebben is onderbelicht.
Hans Romkema: enquête laat vooral de voordelen zien, identiteit daar zal stevig over gesproken
moeten worden, dat bewust er uit gelaten. Ook voor een groep ouders van De Uniaskoalle is dat

een issue. Er ligt een duidelijke wens voor een brede dorpsschool. De 'huidige situatie' heeft het
proces van onze kant in eerste instantie enigszins vertraagd. We waren bezig met vooronderzoek
(omdat wij meenden er goed voor te staan en dus een goede uitgangspositie te hebben tov de
Unia). Vervolgens is het versneld door de komst van Bas in de MR en het feit dat de MR-Unia
contact met ons opnam (mij is verzekerd dat dit met enige terughoudendheid is gebeurt - Andrea
vond het geen goed idee om op dit moment er over te beginnen, maar ze veranderde van mening
toen ze signalen kreeg dat MR Arke er wel voor open stond). Wel is duidelijk dat de 'de situatie'
van invloed is op de manier waarop ouders naar een fusie kijken. Die was eerder wellicht ook
welwillend, maar het wordt nu meer en duidelijker uitgesproken.
Hans Greidanus gaat het echt niet tegenhouden; combi's van 2 groepen is voor iedereen prettiger,
de gemeente ziet liever 1 schoolgebouw, we willen echter een Christelijke school in Wirdum
behouden (in L'den is 1 brinnummer opgegeven om deze school in stand te kunnen houden).
Hans Romkema: de intentie is een school voor Wirdum, er zijn gezinnen die hun kinderen nu niet
in Wirdum naar school laten gaan. Samen is voor de kinderen (en ouders en dorpen) eigenlijk
beter.
Hans Greidanus: het proces er naar toe is cruciaal. Er zal een externe projectleider moeten
komen, een fusie houdt nogal wat in (Hans stuurt nog een PPP toe) en zeker identiteit is een
issue. Er zal een Stuurgroep (o.a. onder welke koepel zal de school gaan vallen) en werkgroepen
(o.a. identiteit, ouders) komen. Starten doen we door als MR-en (met een percentage ouders die
willen n.a.v. De enquête) het bij het bestuur neer te leggen.
Hilje: We moeten het proces een keer opstarten.
Hans Greidanus geeft aan dat hij vanuit zijn verantwoordelijkheid zijn verhaal nu heeft gedaan en
geeft mee het in ieder geval samen met het personeel te doen.
Kan de enquête zo blijven? De Uniaskoalle wil 'm ook graag de deur uit. Waarom niet met
personeel gedeeld? Op Unia wel met personeel gedeeld? Nogmaals kritisch naar de formulering
kijken, wat er wel en niet in. De enquête stuurt Hilje door naar het personeel, Hans Romkema gaat
met MRouders van De Uniaskoalle in gesprek, we staan sterker wanneer we als ouders en school
gezamenlijk opgaan. Annemieke en Herma raadplegen al het personeel.
7. Plan van Aanpak
Als ouders zien we dat er van alles gebeurd, we weten niet precies wat.
Tiny; na de kerst eigenlijk echt van start gegaan, verbeteren instructie/resultaten – interventies
nodig om leercultuur te vergroten, Wereldoriëntatie wordt herzien – eerst starten met kennis, dan
presenteren e.d. – woordenschatuitbreiding is nodig.
Informatieavond voor alle ouders op 19 maart met meer inbreng van de kinderen. Schoolgewicht
heeft o.a. te maken met vooropleiding, afkomst en financiële situatie ouders.
Borging: dit jaar, volgend jaar, en dan? Fusie?
Eind juni opnieuw inspectie-oordeel... is dat niet te snel? Nee, inspectie is door PCBO gevraagd in
juni te komen zodat ze het eind van het schooljaar beoordelen en niet in sept/okt komen wanneer
er net weer nieuwe groepen zijn.

8. De groep 8 enquête uitslag 2017/2018
De cultuur is inmiddels dusdanig veranderd dat deze gegevens nu geen meerwaarde hebben.
9. Rondvraag
Stakingsdag, doet de Arke de school dicht? Nee.
Klimaatmars... meedoen is niet aan de orde, heeft niemand aangegeven te willen.
Met kerst waren er nu minder activiteiten... communiceren over de dingen die wegvallen is wel fijn.
De krystkuier was geslaagd.
De OR vraagt aandacht voor het rookvrije schoolplein – MR ouders geven aan dat al zo goed als
zo te ervaren.
Een prullenbak zou wel handig zijn op het plein.
Een conciërge wordt gemist.
Er wordt niet veel meer vernield momenteel; het BSO-gebouw is weg, evt. een schijnwerper met
bewegingssensor voor het pleintje achter?

Volgende vergadering is 14 mei.

