
   

Jaarverslag MR basisschool De Ark, Schagen, schooljaar 2018-2019 

De MR bestond in het schooljaar 2018-2019 uit de volgende leden: 

De personeelgeleding: 

• Helmuth de Wit 

• Sita Starkenburg 

• Sigrid Schoen 

• Tjallina Liebregts (direcFe/adviserende lid) 

De oudergeleiding 

• Sandra Apeldoorn (voorziKer) 

• Jasper Visser (beheerder mailadres) 

• Bart Doedens  

Het schooljaar 2018-2019 was een druk jaar voor de MR. Opnieuw waren er extra bijeenkomsten 
naast de vaste vergaderingen. Er zijn 8 reguliere MR vergaderingen geweest, 3 bijeenkomsten met de 
gemeente Schagen en  2 GMR vergaderingen geweest waar een afvaardiging van de MR is geweest 

Dit had te maken met de voorgenomen nieuwbouw van de school.  

Het is redelijk ongewoon dat de MR zich als kriFsche adviseur en vertegenwoordiger van ouders/
personeel  aanschuiX bij een nieuwbouwproces. Maar gezien het langlopende traject vind de MR het 
belangrijk om een vinger aan de pols te houden en kriFsch te blijven. Vandaar dat er voor gekozen is 
om in oktober 2018 de gemeente en het bestuur van sFchFng Kopwerk uit te nodigen om een en 
ander uit te leggen over het proces en de stand van zaken over de nieuwbouw. De gemeente heeX 
toegezegd dat er duidelijk en transparant gecommuniceerd zal worden naar de school over de 
voortgang van de nieuwbouw.  

Ook werd er afgesproken dat het bestuur van Kopwerk en,  indien de MR dit noodzakelijk acht ook 
de gemeente, regelmaFg zal aansluiten bij een bijeenkomst van de MR om deze te informeren. 

Na deze bijeenkomst in oktober volgden er nog 2 waarin de MR zich kriFsch heeX opgesteld.  

Aan het eind van het schooljaar is er een concept realisaFeovereenkomst en een planning voor de 
nieuwbouw. In de zomervakanFe werken zowel de gemeente als de sFchFng Kopwerk door om snel 
verdere stappen te kunnen zeKen in september 2019. 

Naast het bespreken van de algemene gang van zaken op school en de voortgang van de nieuwbouw 
heeX de MR zich bezig gehouden met: 

• BegroFng en jaarrekening OWG, inclusief kascontrole. Deze is uitgevoerd en akkoord 
bevonden. 

• Schoolgids/schoolplan 

• SollicitaFegesprekken nieuwe leerkrachten (zij-instromer) 

   



   

• Ouder enquête met betrekking tot 5-gelijke-dagenmodel  

Als MR zijn wij geïnformeerd over: 

• Nieuwbouw 

• Beëindiging samenwerking Surplus 

• Onderwijskundig jaarplan 

• FormaFe 2019-2020 

• Leerlingenraad 

• CultuureducaFe 

• Arbozaken en ziekteverzuimbeleid 

• Privacy wetgeving 

• Invoeren 5 gelijke dagen 

• GMR zaken 

Teambesluit 5 gelijke dagenmodel invoeren + instemming van Mr besloten tot invoeren 

Ook hebben we aan het eind van het schooljaar een nieuw MR lid mogen verwelkomen. De termijn 
van Jasper Visser zat erop. Tot onze grote vreugde waren er een flink aantal aanmeldingen voor de 
vacante plek en konden er verkiezingen worden gehouden. Wouter Moraal werd verkozen om zigng 
te nemen. 

Wanneer er vragen zijn over schoolzaken dan is het belangrijk dat ouders of verzorgers dit bespreken 
met de leerkracht en eventueel met de direcFe. Als er zaken zijn die de oudergeleding van de MR 
aangaan dan kunnen ouders zich wenden tot het mailadres van de MR:  

mr-ark@kopwerk.nl  
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