
 

Notulen overleg MR de Ark 

Datum: 27-6-2017 

 

Aanwezig: Ingrid de Jong, Therese van der Pol, Brigitte van Belle, Piet Diepenhorst en Anne de Jong                                                   

Afwezig:   Esther van der Schee en Ida de Klerk  

 

 Welkom  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

 Mededelingen 

a. Aanwezigen ontvangen het financiële jaaroverzicht.  

b. Het voorstel van de vakantieregeling is bijna rond, het wachten is nog op de data van 

de verhuizing in Oud Beijerland. 

c. De schoolgids is gereed. Deze wordt op de website geplaatst. Op dit moment wordt 

er gebouwd aan een nieuwe website.  

d. Nieuwe leerlingen zullen binnen een flyer van de school ontvangen.  

 In samenwerking met de gemeente loopt er in de Hoeksche Waard een project genaamd 

Jongerenwerf. Dit project begeleid scholieren naar een baan. Er zijn 2 leerkrachten die zich 

hierin hebben gespecialiseerd. Het project is succesvol. Voor Goeree-Overflakkee zijn er ook 

plannen voor dit traject.  

 De voortgang van de nieuwbouw in Oud Beijerland besproken. 

 In Middelharnis verzamelen de kinderen die met taxi komen zich voor het hek. Op dat 

moment is er nog geen leerkracht aanwezig. Er is slecht tot nauwelijks toezicht en de 

leerlingen hebben dit wel nodig. Dit zal worden besproken.  

 Het jaarverslag 2016 is goedgekeurd. 

 De formatie voor komend schooljaar is weer rond. Ook dit jaar was het weer een uitdaging 

om het passend in te vullen. De MR geeft een compliment aan de opsteller van de formatie.  

 De functie van adjunct wordt niet opgevuld, deze taken worden verdeeld over een aantal 

collega’s.  

 Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor nieuwe MR leden. De huidige samenstelling blijft 

van kracht.  

 Vanuit de leerkrachten wordt aangegeven dat het aantal wettelijke uren ver boven de reële 

uren uitkomt. Dit is een actiepunt voor de volgende vergadering. Het onderwerp zal tevens 

worden aangekaart bij de OPR.  

 Er is geen input voor de rondvraag. 

 De vergadering wordt gesloten.  

 

Volgende vergadering: 12 september 2017 om 19.30 uur in Middelharnis  

 

 

 

 



 

Actiepunt Datum Deadline  Uitvoerder Resultaat  

Notulen van werkoverleg d.d. 6 okt 
2016 moeten nog worden 
goedgekeurd 

13-11-2016 14-2-2017 Allen  Afgerond 

Juiste Quickscan in de map zetten 13-11-2016 14-2-2017 Esther ?  

Foto en stukje aanleveren, per mail 
naar Anne sturen 

13-11-2016 14-2-2017 Allen  Deels 

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

 

 

 

 


