
Notulen overleg MR De Ark 

Datum: 18-04-2017 

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

de Klerk 

Afwezig: Piet Diepenhorst en Anne de Jong 

 

1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

3. De notulen van de vorige vergadering worden na wijziging van de verkeerde datum 

(13-11-2016 i.p.v. 6-12-2016) goedgekeurd. 

4. Het jaarverslag MR 2016 is er nog niet. Hier wordt aan gewerkt. 

5. Aan de website wordt nog steeds gewerkt. Wanneer deze af is zal de secretaris de 

stukken aanleveren die er op vermeld dienen te worden en in de toekomst zal de 

secretaris dit blijven doen. Nog niet alle MR-leden hebben een stukje met foto bij de 

secretaris ingeleverd. Hier wordt alsnog voor gezorgd. 

6. Vorig jaar CAO tool verspreid. Er zijn twijfels of het wettelijk wel mag. Dit betreft het 

aangeleverd stuk ‘Voorstel aanpassing CAO’, de Digitale verantwoording ‘Kleine 

vakanties Pasen, Hemelvaart, Sint- of kerst-middag en Pinksteren worden 

afgetrokken’. Er zal gevraagd worden of dit stuk er uitgehaald kan worden zolang het 

niet duidelijk is of dit wettelijk verantwoord is. Er zal navraag gedaan worden of het 

wettelijk bepaald is dat er een compensatieregeling is als één van deze dagen valt op 

een werkdag. Ze kunnen naar ons idee niet zomaar afgetrokken worden als vrije dag. 

7. Voorstel vakantieregeling 2017-2018 

Donderdag 21 december en vrijdag 22 december. De verhuizing van De Ark Oud-

Beijerland. Men is het niet eens dat dit ten koste komt van studiedagen. Dit is niet 

reëel. Een studiedag is bedoeld als studiedag en niet om te verhuizen. Dit zal 

teruggekoppeld worden en besproken worden met directie. 

8. Verkiezingen 

Dit jaar verlopen de termijnen voor Anne de Jong en Esther van der Schee. Aan beide 

zal gevraagd worden of ze zich herkiesbaar stellen en zal er een brief uitgaan (op De 

Ark in Middelharnis) richting de ouders. 

9. De schoolgids is nog niet klaar. Vanaf nu krijgt iedereen de schoolgids digitaal. 

10. Het schoolplan moet nog aangepast worden. 

11. Geen berichtgeving uit de OPR. Uit de GMR is aangegeven dat ze willen ontvlechten 

uit het Samenwerkingsverband waar ze nu in zitten. Ze willen een eigen 

Samenwerkingsverband in de Hoeksche Waard. 



12. Punt 12 van de agenda vervalt. Zie punt 5 van deze notulen. 

13. Rondvraag 

14. De vraag wordt gesteld hoe zit het met het financiële jaarverslag van De Ark? Krijgt 

de MR deze ook te zien? Hier is onduidelijkheid over. Dit zal nagevraagd worden. 

Verder geen input voor de rondvraag. 

15. De vergadering wordt gesloten. 

 

 

 

Volgende vergadering: 

 

Dinsdag 20 juni 2017 in Middelharnis 

 

 

 


