
Jaarverslag MR De Ark 2019 - 2020 

De Mr had in het schooljaar 2019 -2020  de volgende samenstelling: 

De personeelsgeleding: 

• Helmuth de Wit -- notulist 

• Sita Starkenburg 

• Sigrid Schoen 

• Tjallina Liebregts (directie/adviserend lid) 

De oudergeleding: 

• Sandra Apeldoorn (voorzitter) 

• Wouter Moraal  

• Bart Doedens (opvolgend voorzitter)(beheerder MR-share) 

MR in coronatijd 

Ook de MR heeft te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Zo kon de vergadering in 
maart geen doorgang vinden. Maar er werd al snel overgeschakeld op digitaal vergaderen. Op deze 
manier is de MR betrokken en geïnformeerd gebleven bij de school. 

  

MR en de nieuwbouw 

De nieuwbouw van de Ark was dit jaar weer een zeer belangrijk item dat in elke vergadering 
besproken werd. Sinds het schooljaar 2017-2018 houdt de MR een vinger aan de pols wat betreft 
de nieuwbouw van onze school door overleg met gemeente en bestuur van Stichting Kopwerk. De 
MR wordt in deze gesprekken geïnformeerd over de stand van zaken. Dit heeft ook dit schooljaar 
plaatsgehad en had met name betrekking op het tekenen van de realisatieovereenkomst en het wel 
of niet verstrekken van overheidssubsidies. 

De MR is geïnformeerd over het definitieve ontwerp van de school. Alle ouders hebben d.m.v. een 
filmpje dit ontwerp kunnen zien. Ook is de MR over het aanbestedingsproces geïnformeerd.  

In het definitieve ontwerp is het omheinde kleuterplein verplaatst naar de zijkant, dit heeft te maken 
met het gymlokaal dat op de locatie blijft staan. Het bovenbouwplein komt voorlopig voor de oude 
gymzaal. Nadat de oude gymzaal gesloopt is zal dit opnieuw ingericht worden. 



Verder is het team bezig geweest met de inrichting van de school. Dit zal het komende schooljaar 
nog verder uitgewerkt worden. 

Inmiddels is de realisatieovereenkomst voor de bouw van de nieuwe school op 2 juli getekend. 
Daarbij waren eveneens leden van de MR aanwezig.  

Een informatieavond voor de ouders stond op de planning voor maart 2020. Helaas kon dit geen 
doorgang vinden door de coronacrisis. De directie heeft vervolgens via Parro de ouders regelmatig 
een update gegeven van de voortgang van de nieuwbouw.  

Om de school zo goed mogelijk te begeleiden in het nieuwbouwproject is er hulp van een 
projectleider.  

MR en andere zaken 

De MR heeft zich naast het bovenstaande ook bezig gehouden met: 

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

• Schoolgids en schoolplan 

• Sollicitatiegesprekken nieuwe leerkracht groep 6/7 

• MR-verkiezingen 

Als MR zijn we geïnformeerd over: 

• Nieuwbouw  

• Onderwijskundig jaarplan 

• Formatie 2020 - 2021 

• Leerlingenraad 

• Cultuureducatie 

• Arbozaken en ziekteverzuimbeleid 

• Privacywetgeving 

• GMR-zaken 



• Corona 

MR-verkiezing 

De MR heeft in juni 2020 een verkiezing georganiseerd om de oudergeleding te versterken. Dit 
omdat voorzitter Sandra Apeldoorn haar taken in de MR heeft neergelegd in juni. De ouders van de 
Ark hebben Damy Gertsen verkozen als nieuw lid van de MR. 

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

mr-ark@kopwerk.nl 

Met vriendelijke groet, 

MR de Ark 

mailto:mr-ark@kopwerk.nl

