
 

Notulen overleg MR de Ark 

Datum: 12 september 2017  

 

Aanwezig: Ingrid de Jong, Therese van der Pol, Brigitte van Belle, Esther van der Schee, Ida de Klerk 
en Anne de Jong                                                   

Afwezig:  -  

 

 Welkom  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

Vorige notulen besproken en goedgekeurd.  

 De verhuizing van Oud Beijerland zal rond de kerstvakantie plaatsvinden. 

 Mededelingen 

o De schoolgids staat op de website  

o Er is een nieuwe ouder nodig voor de OPR vanuit het VSO in Oud Beijerland. Er zullen 

ouders worden benaderd.  

o De WMK enquêtes zijn ter inzage voor de MR. Er zijn aparte enquêtes voor leerlingen 

en ouders. We hebben besproken hoe we de betrokkenheid van ouders kunnen 

bevorderen. Brigitte zal dit met Piet bespreken. De leraren hebben ook een enquête 

ingevuld. Er komen een aantal verbeterpunten in naar voren. Deze zullen worden 

besproken in teamverband.  

o Communicatie is een van de onderwerpen uit het onderzoek. We gaan hier dieper op 

in. Naar onze mening kan de communicatie tussen de leerkrachten en de ouders op 

sommige punten beter. Ook de communicatie tussen de directie en de leerkrachten 

is een aandachtspunt.  

o Het actieplan werkdruk is ter informatie. Dit plan zegt de leerkrachten niets. Er zal 

uitgezocht worden waar dit stuk vandaan komt en wat de bedoeling hiervan is. Het 

feit dat dit nu een actieplan is, wil nog niet zeggen dat het ‘probleem’ opgelost is. 

Esther pakt dit op.  

o Er is geen berichtgeving vanuit de OPR of GMR.  

o De notulen mogen op de website worden gezet, het is echter nog niet bekend hoe 

deze erop gezet moet worden.  

o Er zijn geen punten voor de rondvraag.  

o De volgende vergaderingen ingepland: 

 

21-11-2017  19.30   Oud Beijerland 

06-02-2018 19.30  Middelharnis 

07-04-2018 19.30  Oud Beijerland  

03-07-2017 19.30   Middelharnis   

 

 

 

Volgende vergadering: 21 november 2017 om 19.30 uur in Oud Beijerland  



   

 

 

 

 

Actiepunt Datum Deadline  Uitvoerder Resultaat  

Foto en stukje aanleveren, 
per mail naar Anne sturen 

13-11-2016 21-11-2017 Esther / Brigitte  Deels 

Wettelijke uren vs. reële uren 12-9-2017 12-9-2017 Piet / Brigitte  Afgerond  

Enquetes bespreken 12-9-2017 21-11-2017 Brigitte   
 

Aktieplan werkdruk  12-9-2017 21-11-2017 Esther   

 

 

 

 

 

 


