
 

Notulen overleg MR de Ark 

Datum: 02-10-2018 

 

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

Afwezig:  - 

 

1.Welkom 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

2. Ingekomen stukken/Mededelingen  
Er is een mail ontvangen vanuit van het bestuurskantoor over de cursus voor GMR  en Mr leden 
 
Brief van 2 medewerkers in verband met vaststelling wtf. norm. Beide personen kunnen aantonen 
dat ze structureel te veel uren gemaakt hebben. Twee andere personen zouden misschien ook voor 
compensatie in aanmerking komen. Er wordt besloten contact op te nemen met het bestuurskantoor 
met het advies om minimaal de helft te compenseren. Esther zal actie ondernemen en er zal een 
brief worden opgesteld vanuit de MR met ons advies in deze.  
 
Het aantal leerlingen is toegenomen tot een totaal van 102 leerlingen: 28 SO / 28 VSO in Oud 
Beijerland en 15 SO en 31 VSO in Middelharnis.  
 
3. Vorige notulen  
De notulen is goedgekeurd.  
 
4. Jaarverslag   
Het jaarverslag van school komt dec/jan. Het jaarverslag van de MR gaat per kalenderjaar en volgt 
ook in 2019. 
 
5. Kleuterbehandelgroep   
We bespreken de plannen voor de nieuwe behandelgroep op Goeree-Overflakkee, speciaal voor 
kinderen tussen de 4 en 7 jaar oud met een (dreigende) ontwikkelstoornis.  
De MR vindt het belangrijk dat er geen financiële risico’s aan verbonden zijn. Daarnaast is de 
mogelijke werkdruk voor de algemeen directeur een aandachtspunt. De MR stemt unaniem met het 
voorstel voor de kleuterbehandelgroep.  
 
6. Kenniscentrum Oud Beijerland  
Het ontwerp van het nieuwe Het Kenniscentrum besproken. De geplande startdatum is na de 
zomervakantie van 2019. We worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.  
 
7. Taakbeleid   
Het taakbeleid zal worden aangepast aan het juiste aantal uren voor het VSO. Er zijn nog een aantal 
punten waar we graag een aanpassing willen zien. Dit punt komt terug in de volgende vergadering.  
 
8. Compensatie uren VSO 
Er ontstaat een discussie over de invulling van de compensatie uren VSO.  



Het voorstel vanuit de MR is om hier met een werkgroepje (bestaand uit leerkrachten en 
onderwijsassistenten ) mee aan de slag te gaan en een concreet voorstel aan te leveren waar een 
besluit over genomen kan worden.  Brigitte zal dit gaan oppakken.  
 

9. Nieuwe psycholoog/ Plus Leerkracht  
Er is een sollicitatieprocedure gaande voor de nieuwe psycholoog, er zijn nog 2 goede kandidaten in 
de race. Inmiddels is er een Plus Leerkracht gestart.  
 

10. Schoolondersteuningsplan PO Hoeksche Waard  
De MR stemt in met het plan. Er wordt wel aangegeven dat er door alle samenwerkingsverbanden 
verschillende formats worden gebruikt die ook weer iedere keer aangepast moeten worden. Dit kan 
efficiënter.  
 
11. Informatie ouders 
De informatie is verbeterd.  
 
12. Plan tegen werkdruk 
Omwille van de tijd zetten we dit door naar de volgende vergadering. We willen wel een concreet 
plan voor beide locaties. Brigitte en Ingrid stellen dit op voor Oud Beijerland, Esther voor 
Middelharnis. 
 
13. Informatie GMR en OPR 
Er is nog geen informatie vanuit deze gelederen. Voor de volgende vergadering zal Esther input 
opvragen.  
 
14. Rondvraag  
Er zijn geen zaken voor de rondvraag.  

 

 

27-11-2018 19.30   Middelharnis 

19-02-2019 19.30  Oud Beijerland 

07-05-2019 19.30  Oud Beijerland 

25-06-2019 19.30  Middelharnis  

 

   

 

 

 

Actiepunt Datum Deadline  Uitvoerder Resultaat  

Foto en stukje aanleveren, 
per mail naar Anne sturen 

13-11-2016 27-11-2018 Esther / Brigitte  Deels 

Goedkeuring actieplan 03-07-2018 27-11-2018 MR    
 

Urenverdeling VSO 03-07-2018 27-11-2018 Brigitte    

 

 



 

 

 

 


