
Jaarverslag MR 2021/2022

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen
schoolorgaan. Ze vertegenwoordigen de belangen van zowel ouders als teamleden tegenover het
bestuur van de school. De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding van ieder
drie leden. De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de
school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn, heeft de MR over een aantal
zaken ofwel advies- of instemmingsrecht. De MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die
de school aangaan.
In het jaarverslag 2021/2022 van ZML de Ark te Middelharnis staan de belangrijkste aandachtspunten
van het afgelopen schooljaar.

Transparantie en toegankelijkheid MR
Alle MR vergaderingen zijn openbaar. Dit schooljaar hebben zich geen ouders gemeld om deel te
nemen aan de vergaderingen. De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de website van de
school na goedkeuring door de MR.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad.
Een lid van de MR wordt benoemd voor drie jaar. Daarna mag een lid zich herkiesbaar stellen.
Afgelopen schooljaar is Esther Groot-Blankendaal toegetreden tot de MR en Antoinette Okker is erbij
gekomen in de personeelsgeleding.
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Gedurende het schooljaar 20201/2022 zijn er 4 vergaderingen gehouden vanwege de Corona
maatregelen zijn deze digitaal gehouden.

Overzicht van de belangrijkste activiteiten van het afgelopen schooljaar
● Formatiebeleidsplan ( ingestemd)
● Jaarplan (instemming verleend)
● Schoolgids ( ingestemd met wijzigingen).
● Opening nieuw Kenniscentrum Oud-Beijerland “De Mozaïek”.
● Psycholoog - ZML de Ark Middelharnis er was eerst geen mogelijkheid om deze te

benoemen. Dat is nu gelukt.
● Jan Winters is de nieuwe interim directeur van CSG de Waard
● Er werd dit jaar voorgesteld vanuit Oud-Beijerland  om de MR te splitsen. Het is

effectiever om voor beide scholen een aparte MR te hebben. Voor de zomervakantie
is de splitsing definitief gemaakt

Verder zijn onderstaande onderwerpen aan de orde geweest.

● Nieuwe interim Personeelszaken CSG de Waard
● Kwaliteitsmeting 2022: De scores stemmen ons tot tevredenheid. Zeker als je kijkt binnen de

bandbreedte. Bij de analyse op streefkwaliteit komen er gebieden naar voren, die ons kunnen
helpen  een verbeterslag te maken.

● NPO-gelden - Hoe gaan we dit het schooljaar 2022/2023 inzetten?
● Corina van Arkel is benoemd tot ambulante begeleider ZML De Ark
● Nieuwe leerkracht Koza groep per 1 november.
● Parkeersituatie voor de school in Middelharnis was niet veilig. Er zijn aanpassingen gedaan

voor de taxi’s. Het blijft een onoverzichtelijke kruising. Blijft een punt om in de gaten te
houden.

● Het afgelopen schooljaar zijn er een aantal nieuwe benoemingen en/of verschuivingen binnen
het personeel op de locatie Middelharnis geweest.

Zo heeft Petra van Soest besloten te stoppen met haar werk in Middelharnis, hiervoor is
leerkracht Eline van der Veer aangenomen. Ze gaat als onderwijsassistent werken ivm met
een studie die ze nog volgt.

Nelleke Tamerus, Marziyeh Jafari hebben de taken overgenomen van Alianne Welsenis en
Linda van der Waal.

Na de vakantie zal dit ook verder invulling nog krijgen met de NPO gelden die de Overheid
beschikbaar heeft gesteld.

Goedkeuring en vaststelling door de leden MR:..........................................




