Notulen medezeggenschapsraad De Ark 29-09-2020
Naam
Mandy Laarhoven
Clarissa Stout
Michiel Kleemans
Annette Wesdijk
Aad Kleine
Ay Ming v/d Spoel
Sanne van der Veen

Agendapunt
1.

Opening
Voorbespreking/
vaststellen
agenda

Aanwezig
x
x
x
x
x

Afwezig

x
x

VERSLAG/AFSPRAKENLIJST
Verslag

Actie

Aad heeft ‘Ga door!’ gelezen uit het
boekje Begrijp wat je leest.

2.

Actiepunten/
vaststellen
notulen
06-07-2020

Notulen waren al goed gekeurd.

3.

Corona Protocol

Sanne heeft een toelichting gegeven
op het protocol voor De Ark. Een
aantal afspraken zijn;
-

-

geen podiumoptredens dit
schooljaar.
overleg met grote groepen
collega’s zoveel mogelijk
online.
er komt een registratieplicht
voor ouders/externen die in
de school komen.

De MR heeft Sanne het vertrouwen
gegeven om in een crisissituatie snel
te handelen en achteraf daarover
verantwoording af te leggen.
4.

Werkdrukgelden/
cultuureducatie

Judith is vanaf dit moment niet meer
werkzaam op De Ark. Er is in Maaike
Schep een vervanger gevonden voor
de cultuurlessen. Zij zal vanaf
maandag 5 oktober gaan starten.

5.

Personele
bezetting

Jennifer zal na de kerstvakantie niet
meer werkzaam zijn op De Ark. Er is
momenteel een vacature voor twee
dagen in de bovenbouw.

6.

Werkverdelingsplan

De PMR heeft nog handtekeningen
gezet, zodat het ook officieel akkoord
is.
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7.

ARBO jaarverslag

Saskia zal nog een toevoeging doen
van 1 incident. Verder is er een
akkoord gegeven op het verslag.

8.

Schoolkamp /
samenwerking BB

Michiel heeft in het kort verteld dat
de groepen al een aantal zaken met
elkaar doen. Daarnaast hebben de 3
leerkrachten wekelijks een
overlegmoment om te bespreken hoe
alles verloopt. Dit gaat naar
tevredenheid van deze collega’s.

9.

Bouwstenen MR

We zullen als voorbereiding op de
volgende vergadering de bouwstenen
een score geven in de vorm van een
(groene, oranje, rode) smiley. Aan
de hand daarvan kunnen we de
keuze maken om er één te
bespreken.

10.

GMR
(22-09-2020)

-

-

11.

Rondvraag/
WVTTK

afspraak is dat notulen van de
GMR nu ook naar RvT gaan.
GMR krijgt een wildcard om
iemand t.z.t. af te vaardigen
naar de RvT.
Koert heeft afscheid
genomen. Er loopt momenteel
een vacature, waar Aad nog
een vraag over zal stellen aan
Ad.
Er is een presentatie
hoogbegaafdheid geweest.
Berichtgeving over nieuwbouw
Ark (ligt stil).

Iedereen voorafgaand
aan de volgende
vergadering de
bouwstenen een smiley
geven.

Aad

Aad refereerde aan het korte artikel
in De Schakel over uitstel van de
nieuwbouw. Hij zal proberen te
achterhalen hoe dit verhaal tot stand
is gekomen, aangezien wij van niets
weten.
Vanuit de OR vergadering kwam naar
voren dat er geen Sinterklaasintocht
op school zal zijn. Verder zal zwarte
Piet niet meer benoemd worden in
welke vorm dan ook.
We hebben de vergadering van 12
januari verzet naar donderdag 21
januari.

12.

Sluiting
vergadering

21.40 uur sluiting van de
vergadering.
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Vergaderdata 2020/2021
Dinsdag 29 september 2020

Onderwerpen
➢ Schooljaarplan (vast agendapunt)
➢ GMR (vast agendapunt)
➢ ARBO(vast agendapunt)

Dinsdag 27 oktober 2020

➢ Schooljaarplan (vast agendapunt)
➢ GMR (vast agendapunt)

Donderdag 21 januari 2021

➢ Schooljaarplan (vast agendapunt)
➢ GMR (vast agendapunt)
➢ ARBO(vast agendapunt)

Dinsdag 23 maart 2021

➢
➢
➢
➢

Donderdag 29 april 2021

➢ Schooljaarplan (vast agendapunt)
➢ Groepsindeling/ formatie
➢ GMR(vast agendapunt)

Dinsdag 15 juni 2021

➢
➢
➢
➢

GMR data 2020/2021

Schooljaarplan (vast agendapunt)
GMR (vast agendapunt)
Communicatie groepsindeling
Vakantierooster

Schooljaarplan (vast agendapunt)
Schoolgids 2018 /2019 vaststellen
GMR(vast agendapunt)
ARBO(vast agendapunt)

Wie van MR de Ark PG + OG

Dinsdag 22 september 2020

Michiel / Annette

Donderdag 5 november 2020

Clarissa / Aad

Maandag 11 januari 2021

Michiel / Aad

Woensdag 17 maart 2021

Michiel / Annette

Dinsdag 20 april 2021

Clarissa / Ay Ming

Donderdag 17 juni 2021

Clarissa / Aad

Extra data 2020/2021
AB-GMR

MR oudergeleding
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