Notulen MR vergadering 3 September 2019
16:30 koffiekamer De Arke
Bas is afwezig met kennisgeving
Agenda:
 extra agendapunt van Tiny: rapport n.a.v. het inspectiebezoek.
Ingekomen stukken:
 n.a.v. https://www.pcboleeuwarden.nl/pam/custom/190508-gmrnotulen.pdf: PCBO Leeuwarden
e.o. is nu een stichting. Meerdere scholen worden 'verbouwd' tot een IKC. Blijft Marlies onze
contactpersoon?
Notulen vorige vergadering:
 met dank aan Hans, goedgekeurd.
Taakverdeling MR:
 voorzitter Hilje, kartrekker fusie Hans (vanuit team Ida), secretaris Herma, we vragen Bas om
actiever te reageren op mails/inhoud.
Schoolgids (instemming);
 mooi, netjes, prettig leesbaar document. Tiny geeft aan dat de schoolgids eigenlijk helemaal
herschreven zou moeten worden, maar dat zal voor het volgende schooljaar gaan gebeuren.
Eindresultaten staan, wettelijk verplicht, uitgebreider beschreven. Van zeer zwak naar voldoende;
dat zou ook andersom beschreven kunnen worden; we zijn nu voldoende, maar waren.... MR keurt
de schoolgids bij deze goed. We moeten het naar de inspectie sturen en het komt op de site.
Jaarplan 2019-2020 (instemming);
 onderwijsterminologie blijft voor oudergeleding lastig lezen... EDI gaat over de manier waarop
de leerlingen instructie krijgen, HGW gaat over planmatig werken aan de behoeften van leerlingen.
Komen er geen meekijkochtenden meer? Liever niet; de situatie is dan toch anders. Fusie is bewust
hier uit het jaarplan gelaten. Komt er een schrijfinspectie? Nee, er komt 'een kleurles' (gericht op de
motoriek van het schrijven) voor groep 5/6. Dit jaarplan regelmatig agenderen op MR
vergaderingen, oudergeleding op die manier meenemen in het proces. Vreedzame School is een
lessenserie; hoe verhoudt zich dat tot het pestprotocol? De lessen moeten resulteren in een manier
van doen en daarmee pesten voorkomen. De succesindicatoren beter beschrijven, zo ook de relatie
met pestprotocol. Met deze opmerkingen wordt er ingestemd met het jaarplan.
Definitieve werkverdeling (instemming personeelsgeleding);
 is aan de orde geweest, is in een klein team (en zonder concierge) een uitdaging... catering...
schooltuin... pleinonderhoud... er is ook een kleine groep ouders waar we op een gegeven moment
niet meer van kunnen vragen. De zwaarte van de taken en het terugkomen op vrije dagen is nog een
aandachtspunt.
 Mooi eindfeest, afscheid groep 8.
Inspectieverslag;
 er komt nog een toevoeging in van Hans Greidanus, daarna komt het op de diverse sites.
Update fusiebesprekingen, aanwezigheid, planning met Paulien 4/9 en dreamsessie19/9:
 Fusie betekent visies bij elkaar zien te krijgen, een hele verandering voor de kinderen.
Voorbeeld is het verschil tussen EDI / Dalton. Op de Arke investeren we heel erg in het goed in
kaart brengen van ieder kind. Een goede directeur en leerkrachten zijn essentieel. Nog een keer de
ouders uitnodigen: is ook gebeurd via de kalender en het arke krantje. Stel we raken als scholen in

een impasse, Wytgaard..., een heel nieuwe school... Er zijn duidelijke verschillen – komt dat wel bij
elkaar?, maar er zijn ook overeenkomsten... wordt het een 'shock' voor de kinderen? Gaan we nog
iets doen aan het 150 jarig bestaan... OR raadplegen.
Jaarverslag MR 2018-2019 (moet nog gemaakt worden);
 we besluiten te verwijzen naar de notulen.
Rondvraag;
 komen er nog camera's? Is al goedgekeurd, maar nog niet geplaatst.

