
Notulen overleg MR De Ark 

Datum: 19-02-2019 

Aanwezig: Yvonne Verweij, 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 

Lianne Brussaard start na de voorjaarsvakantie op De Ark in Oud-Beijerland. Zij heeft 

een CSG benoeming. 

 

3. Vorige notulen 

Punt 6 Arbo Quickscan Welzijn Personeel: deze wordt nog met het team besproken 

en daarna wordt er op teruggekomen. 

 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

 

4. Nieuwe directievoering Oud-Beijerland 

In  Oud-Beijerland is er een andere taakverdeling gemaakt m.b.t. de directievoering. 

In Middelharnis gaan “wilde verhalen” de ronde om de reden waarom Piet minder op 

Oud-Beijerland is. Piet zal dit gaan bespreken tijdens een teamsessie in Middelharnis 

om hier duidelijkheid over te geven.  

Er is in Oud-Beijerland een psychologe ingeschakeld om het onderlinge vertrouwen 

onder de collega’s te verbeteren. Hierbij was Bert Tuk van CSG De Waard aanwezig. 

Er is heel veel gaande op dit moment.  

VSO wordt op dit moment aangepast. De verandingen worden uitgesmeerd over 2 

jaar i.v.m. het kenniscentrum dat dan klaar zal zijn. Vanuit CSG De Waard gaan 2 

personen het VSO en SO in kaart brengen en zij gaan de leerkrachten zo goed 

mogelijk coachen. 

De salarissen zijn omhoog gegaan. Voor de nieuwe formatie zal dit een hele uitdaging 

worden. De pot waaruit dit bekostigd wordt blijft namelijk hetzelfde. 

 

Brigitte heeft een 40-jarig jubileum. 40 jaar in het onderwijs en 40 jaar bij De Ark. Het 

zomerfeest zal dit jaar vervallen en hiervoor in de plaats wordt dit jubileum gevierd. 

Heel de locatie Oud-Beijerland gaat naar Diergaarde Blijdorp. Dit zal plaatsvinden op 

6 juni 2019. 



  

De gesprekkencyclus in Middelharnis moet op de agenda gezet worden. 

   

5. Inzet werkdrukgelden 

Op locatie Oud-Beijerland zijn er weinig mensen om het in te vullen dus daar doen ze 

het met de mensen die ze hebben. De pauzes in SO gaan nu beter. Worden nu ook 

genomen. 

Op locatie Middelharnis is het ook lastig geweest i.v.m. veel zieken. 

Er is op beide locaties nog wel wat te winnen. 

 

6. Jaarverslag en jaarplannen 

Deze zijn gemaakt en door MR bekeken 

 

7. Jaarbegroting 2019 – overzicht 2018 

Er wordt opgemerkt dat de kosten schoonmaak erg hoog zijn. 

 

8. Voorbereiding verkiezingen MR 

Brigitte is herkiesbaar een geeft aan door te willen. 

 

9. Klachtenregeling ouders/team 

Ouders en leerkrachten kunnen terecht op beide locaties bij de IB-ers. Dit staat 

tevens vermeld in de schoolgids. 

  

10. Kenniscentrum stand van zaken 

De directeuren van alle scholen, inclusief Gemiva, hebben regelmatig overleg. Het 

contact is goed. Het plan voor het gebouw is zo goed als af. 

Het is wel duidelijk dat iedereen haar eigen  

Brincode moet/wil houden omdat er anders veel geld misgelopen wordt. 

 

11. Compensatieuren VSO 

Hier is nog niets over bekend. 

 

12. Informatie OPR en GMR 

De OPR heeft de vraag gesteld waarom het ondersteunend personeel, bijvoorbeeld 

de lopopediste, psychologe, ‘apart’ personeel is want dit wordt toch betaald door de 

gemeente? Nee op de Ark wordt dit ondersteunend personeel betaald door de 

school. Er zal nagegaan worden waarom dit is. 

 

13. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag, waarna de vergadering wordt 

gesloten. 



 

 

 

Volgende vergadering: 

 

7 mei 2019 te 19.30 uur Oud-Beijerland 

25 juni 2019 te 19.30 uur Middelharnis 

 

 

 


