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Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool
de Ark. Als MR van de Ark willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk
behartigen. Samen werken aan een school, waar onze kinderen graag naar toe gaan, de
kwaliteit van het onderwijs hoog is en waar leerkrachten het fijn vinden om les te geven.
De MR beschikt over twee belangrijke rechten: een instemmingsrecht en een adviesrecht. Deze
gelden ten aanzien van zaken die in of rondom de school spelen. De MR moet voorafgaand om
advies gevraagd over bepaalde organisatorische onderwerpen, zoals het lesrooster, nieuwbouw
en verbouwing, aanstellings- en ontslagbeleid, beleid voor toelating en verwijdering van
leerlingen.
Het instemmingsrecht gaat meer over de onderwijsinhoudelijke zaken: denk daarbij aan welzijn
en veiligheid, schoolplan, schoolreglement, en onderwijskundige doelstellingen van de school.
Hiermee is de MR niet alleen een informerend orgaan, maar kan de medezeggenschap
meebeslissen of adviseren of belangrijke beleidszaken.
Via het derde recht, het informatierecht, kan de MR om inzicht vragen in kwaliteitsplannen,
begrotingen, of jaarplannen.
Tot slot is er het initiatiefrecht: de MR kan een voorstel doen om het huidige schoolbeleid te
verbeteren of nieuw beleid te maken.
De MR bestaat altijd uit een oudergeleding (OMR) en een personeelsgeleding (PMR). Bij de Ark
gaat het om 2 zetels in de OMR en 2 zetels in de PMR.
Via jaarverslag willen wij u informeren over zaken die in het afgelopen schooljaar aan bod zijn
gekomen. Alle hoofdthema’s worden in dit verslag benoemd. Het jaarverslag eindigt met de
samenstelling van de MR bij aanvang van het schooljaar 2021-2022.
Het jaarverslag wordt jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar opgesteld en vervolgens
vastgesteld en verspreid.
Het jaarverslag van de MR is via de website van de Ark beschikbaar voor de ouders en / of
verzorgers. Ook zijn de notulen van vergaderingen aldaar te vinden.
Als u als ouder en/ of verzorger of personeelslid een onderwerp hebt dat u besproken wilt
hebben in het aankomende schooljaar, meld het dan bij één van ons. Wij kunnen zorgen dat er
iets mee wordt gedaan.
U kunt ook mailen naar mrar@skipov.nl

Mede namens alle leden van de MR,
Marco Haagen
voorzitter medezeggenschapsraad
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1.
Missie en visie
De MR heeft als visie, het actief en beleidsmatig mee te denken, het op een positieve manier
invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gevraagd of ongevraagd advies te geven. We willen
een bijdrage leveren aan het bijstellen van beleidsstukken en zorgen voor een goed
geïnformeerde achterban.
Dit doen we door:
- De (beleids-) voorstellen van het bestuur/ directie te beoordelen en gebruik te
maken van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op
overleg;
- Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen
die het onderwijs op de school beïnvloeden, via een nieuwsbrief.
We hanteren als uitgangspunten:
- Dat we namens ouders en/of verzorgers en personeel de medezeggenschap binnen de
school willen invullen;
- Dat we een bijdrage willen leveren aan een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt
gegeven.
- Dat we, als vertegenwoordiger, van personeel en ouders en/of verzorgers, invloed
willen uitoefenen op beleid dat in school door de schoolleiding, namens het bevoegd gezag
wordt gevoerd;
- Dat we niet alleen beleidsvoorstellen van de directie, namens het bevoegd gezag
willen beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen door
middel van gevraagd en ongevraagd advies;
- De contacten met ouders en/of verzorgers en personeel onderhouden en open staan voor
vragen, opmerkingen en reacties van ouders en/of verzorgers en personeel;
- De agenda en notulen voor ouders en/of verzorgers en personeel inzichtelijk zijn op de
website;
- Een kort verslag van elke vergadering op de website wordt geplaatst;
2. Samenstelling MR 2020-2021
De MR bestond dit jaar uit vier leden, conform de zetelverdeling in het statuut.
Lid oudergeleding: Marco Haagen, voorzitter
Lid oudergeleding: Bapke van Kessel, lid
Lid personeelsgeleding: José van Wamel, tevens secretaris
Lid personeelsgeleding: Lisette de Klerkx, tevens vice-voorzitter
Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van José van Wamel wegens
pensionering. In juli 2021 heeft het personeel Ingrid Landman aangewezen als haar opvolgster
in de PMR.
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De termijn van Marco Haagen liep af aan het einde van schooljaar 2020-2021. Er zijn in juni
verkiezingen uitgeschreven voor een zetel in de OMR. Marco Haagen heeft zich daarbij
herkiesbaar gesteld en is in juli 2021 opnieuw verkozen tot OMR-lid.
Daarmee waren de zetels voor de start van het schooljaar 2021-2022 weer opgevuld.
Ook aan de bestuurderskant heeft een wisseling plaatsgevonden. Per 1 januari 2021 heeft Elly
van Dooren haar functie als directrice van de Ark neergelegd. Dat was ruim van te voren
bekend, zodat het Skipov-bestuur voldoende tijd had om een opvolger aan te stellen. Een
wervingstraject is in de zomer van 2020 ingezet. De MR had hier een adviserende rol. Eerst is
door het bestuur in overleg met de leerkrachten en MR een vacature opgesteld. Vervolgens
heeft de MR deelgenomen in de selectie-adviescommissie. Na een selectieprocedure is Femke
Peters voorgedragen. Het bestuur heeft de voordracht overgenomen en haar aangesteld in deze
functie. Na een inwerkperiode in de maand december 2020 is per 1 januari 2021 het stokje door
Elly van Dooren aan Femke Peters overgedragen. Met de overdracht van deze functie, had de
MR van de Ark per 1 januari 2021 tevens een nieuwe bestuurder in de zin van de WMS.
3. Ouderbetrokkenheid
Er is in dit schooljaar over de ouderbetrokkenheid gesproken. Mede door Covid was het
“natuurlijk contact” tussen OMR en ouders minder geworden. Daarom is er een enquête door de
OMR uitgezet om de mening van ouders te peilen. De resultaten zijn in een MR-vergadering
gedeeld. De meerderheid van de respondenten gaf aan een enquête als contactmiddel met de
MR te waarderen. Voor de oprichting van een ouderpanel als klankbord was geen meerderheid.
4. Covid
Covid was een belangrijk thema in 2020-2021. Er waren lockdowns en het onderwijs moest
op een andere wijze plaatsvinden.
Daarnaast stelde het ministerie een ruime hoeveelheid extra geld in het vooruitzicht in het
kader van NPO, het Nationaal Programma Onderwijs na corona. Dit traject was
instemmingsplichtig en vergde veel aandacht. Er is veel over gesproken in de MRvergaderingen. De minister heeft aangegeven dat de finale instemming via het jaarplan
moest volgen. Het is niet gelukt het instemmingstraject voor de zomervakantie af te ronden;
wel zijn er concept-maatregelen (“interventies”) besproken. Uiteindelijk is het NPO via een
instemming van de MR op het schooljaarplan in september 2021 formeel afgerond. De
interventies zijn al in augustus 2021 in gang gezet, waardoor ze aan het begin van het
schooljaar effectief waren.
5. Vergaderdata en onderwerpen
Er is in de meeste gevallen eerst een interne MR-vergadering en vervolgens een
Overlegvergadering op hetzelfde dagdeel. Eerst start de MR met intern overleg, waarin
onder meer een gezamenlijk standpunt kan worden geformuleerd, alvorens de
Overlegvergadering wordt gestart.
Bij de Overlegvergadering is iedere vergadering de directie van de school aanwezig.
Er is een aantal vaste reguliere vergaderonderwerpen; op de agenda komt vaak terug:
a) Goedkeuring notulen vorige vergadering
b) Mededelingen directie
c) Mededelingen team
d) Mededelingen ouderraad (OR) en notulen bespreken
e) Mededelingen / notulen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
f) Binnengekomen post en bespreken 1 artikel uit mr-magazine
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g) Actielijst bespreken
h) Rondvraag en afsluiting
In de volgende paragraaf worden de belangrijkste thema’s benoemd uit de vergaderingen:
6. Hoofdthema’s vergaderingen
Vergadering 11-09-2020
• Overdracht voorzitterschap
• Nieuwe taakverdeling
• MR jaarverslag 2019-2020 vaststellen
• Werving nieuwe schoolleider
• Stand van zaken Corona
• Ouderraad: begroting, activiteiten en beleidsvoornemen Skipov inzake Sinterklaas
• Noodplan vervanging zieke leerkracht
• Definitieve schoolgids
• Subsidieaanvraag Extra Ondersteuning
• Schoolreis

Vergadering 27-10-2020
• Jaarverslag MR 2019-2020
• Werving nieuwe schoolleider. ( terugblik)
• Stand van zaken Corona
Vergadering 10-12-2020
• Aanpassing OR-reglement (NB: het OR-reglement is aangepast en ondertekend)
• Juffendag
• Betrokkenheid ouders
• Verzuimregistratie
• Voorgenomen bestuursfusie Skipov-Skoso |(GMR-thema)
• Begroting en formatie volgend schooljaar
• Verzuimregistratie laatkomers
• Vaste Jaarplanning MR
• Ouderbetrokkenheid, enquete
• OR-kaspositie
Vergadering 25-03-2021
• Enquête ouders: resultaten
• O.R.
· Stand van zaken: activiteiten.
· Rolverdeling MR-OR-directie
· Begrotingsoverschot
• Covid: Stand van zaken.
· Extra ondersteuningsmiddelen.
· Besmettingen en absentie.
• Verzuimregistratie
• Begroting en formatie volgend schooljaar
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Vergadering 20-04-2021
• Werkverdelingsplan
• NPO. ( Nationaal programma onderwijs na corona)
• Fusie SKIPOV-SKOSO
• Gebruik MFA met andere participanten; afstoten noodlokalen
Vergadering 03-06-2020
• Stand van zaken Covid besmettingen
• Formatie 2021-2022
• O.R.
• NPO
• Instemming kamp, schoolreis, musical. (communicatie ouders)
• WMK ( werken met kwaliteit) onderzoek.
• Voorbereiding MR verkiezing
Vergadering 29-06-2020:
• Stand van zaken Covid: versoepelingen, gymles, traktatie
• Definitieve formatie 2021-2022
• O.R.: schoolreis, begroting, kascontrole, aanschaflijst
• NPO: concept interventielijst
• Aangepast schoolplan per 1 sept: schoolvisie directie, inpassing NPO
• WMK onderzoek
• MR verkiezing: 1 OMR, 1 PMR
Vergadering 20-07-2020:
• Afscheid Jose van Wamel als PMR-lid
• Invulling lege zetels OMR en PMR
• Stand van zaken Covid:
o Versoepelingen Covid-testbeleid
o Gymlessen volgend schooljaar
o Traktaties volgend schooljaar
• Schoolreis volgend schooljaar september
• Definitief werkverdelingsplan d.d. 13.07.21
• O.R.: samenwerking OR-MR-directie; begroting 2021-2022; kascontrole 2020-2021
• NPO: concept interventielijst, route naar schooljaarplan
• WMK*
* Het is niet gelukt de resultaten van het WMK-onderzoek in de laatste vergadering te bespreken, omdat er beperkt tijd was voor
deze laatste vergadering. De bespreking resultaten van het WMK-onderzoek zijn naar volgend schooljaar verschoven.

7. Samenstelling MR 2021-2022
In juli 2021 is de conclusie getrokken dat de vacatures opgevuld zijn en de MR kan
doorgaan met 2 +2 leden. De samenstelling is bij aanvang schooljaar 2021-2022:
Marco Haagen
Bapke van Kessel
Ingrid Landman
Lisette de Klerkx
De rollen worden in de eerste vergadering van het nieuwe jaar bepaald.
***
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