Verslag MR 8 juli 2019
18:45 – 19.45 uur: De Arke
(deze vergadering had plaats zullen vinden op 2
juli 2019)
Aanwezig:
Afgemeld:

Hilje, Annemieke, Tiny en Hâns
Herma en Bas
(OR heeft al eerder vergaderd)

1. Notulen vorige vergadering
-

Cameratoezicht is geregeld (samen met Unia)
Notulen goedgekeurd.

2. Inspectiebezoek 24 juli 2019
-

-

Inspectiebezoek was kort samengevat buitengewoon positief. Twee stappen omhoog gebeurd
niet vaak en daarom moet inspectierapport bekrachtigd worden door Utrecht (dwz
hoofdkantoor Inspectie). Het gebeurd zelden dat inspecteurs overruled worden door de
leiding dus de kans is groot dat De Arke inderdaad weer een voldoende krijgt!
Inspectie heeft vooral gekeken hoe er les wordt gegeven. Van de acht lessen die ze gezien
hebben waren er acht goed!
Tiny, gesteund door Annemieke, denkt dat we dit ook volgend weer waar kunnen maken;
Zien we de verbeteringen nu ook weer terug in de resultaten? – Ja, maar de grote uitdaging
zit in groep 5/6 en 7/8.

3. Concept jaarplan 2019-2020 (mondeling Tiny)
-

-

Het plan staat in de steigers, maar is nog niet af.
Het komt er grotendeels op neer dat de huidige aanpak door gaat en op een aantal punten
nog wordt aangescherpt.
Die punten zijn bv een meer gestructureerde aanpak voor kinderen die speciale aandacht
nodig hebben (incl het erbij betrekken van ouders), automatiseren van rekenen (Bareka) en
meer aandacht voor de ‘meerpresteerders’.
Het jaarplan bespreken we in september.

4. Begroting 2019-2020 (ter info)
-

Volgens het schema dat we gekregen hebben van de GMR krijgt de MR inzicht in de
begroting;
Dit is (op De Arke) nooit gedaan bij weten van alle aanwezigen en er zitten ook wel wat
haken en ogen aan.
Tiny zal delen wat ze delen kan. Maar pas in september.

5. Werkverdeling (instemming personeel)

-

Herma gaat lesgeven in 7/8 op de dag dat Ida teamleider is.
Als onderdeel van de werkverdeling heeft Tiny een document “Inventarisatie
Scholingswensen 2019/2020” gedeeld – ter info.
De werkverdeling is in grote lijnen wel bekend, maar Tiny wil voor een definitief plan eerst
meer kijk hebben op de hoeveel tijd de fusiegesprekken gaan nemen.

6. MR Magazine
-

We nemen geen abonnement.

7. Stand van zaken Arke-Unia fusie verkenning
-

Dmv verslagen is iedereen op de hoogte.
Na de MR bespreken we e.a. met de onafhankelijke facilitator; Paulien Huizenga1.

8. Rondvraag
-

Sipy heeft definitief afscheid genomen (van de PCBO). In Grou was er een receptie.
Hilje zou graag een typcursus willen voor leerlingen van de bovenbouw. Tiny: alleen als er
voldoende leerlingen zijn. Maar het zal onderzocht worden.
In principe zullen MR-vergaderingen volgend jaar om 16.30 beginnen. Tiny stuurt een
voorstel voor data rond (reeds gedaan).

Volgende vergadering:
 schoolgids
 definitief jaarplan (met daarbij iets van een begroting?)
 definitieve werkverdeling
 update fusiebesprekingen

Bas: Paulien legt de resultaten van haar gesprekken donderdag 11/07 voor aan de twee bestuurders – Hans Greidanus
en Albert Helder. Daarna stelt ze een communicatie op waarin de vervolgstappen / stand van zaken worden beschreven.
Mocht er daarna nog onduidelijkheid zijn, dan kun je mij aanschieten – dwz tot volgende week vrijdag.
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