
Notulen MR 2 Arcade maandag 30 oktober 2017 19:00-21:00 
 
Aanwezig: Minke, Anne, Mirjana, Florinda, Paul, Linda, Maarten en Selma (directie) 
Afwezig met bericht: Annemieke (passend onderwijs) 
 
1. Opening, vaststelling agenda, zonder directie. 
-Anne heeft oudervereniging voor deze vergadering uitgenodigd ivm OV begroting ,maar 
OV heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn. 
 
2. Binnengekomen post 
-Brief ouder over aantal zaken: a. zeilen op het dakterras tegen verbranden kinderen; b. 
over kampeerkampen groep 6,7,8. Waarom kan dat niet beperkt worden tot alleen 
groep 8. Het geld dat daarmee uitgespaard wordt kan aan andere zaken besteed 
worden; c. mutaties leraren. Het beleid is max drie leerkrachten per groep. Bij 
overmacht soms vier. Ouder zegt dat meer ouders vinden dat er teveel mutaties zijn. 
Brief zal worden beantwoord. 
 
3. Notulen vorige vergadering 
- Akkoord. Paul zal ze op de website van de school zetten. 
 
4. Mededelingen GMR, team, ouders 
Bij GMR is het gelukt om een dagelijks bestuur te vormen. De eerste vergadering heeft 
inmiddels plaatsgevonden. Zijn ook drie commissies gevormd. Ook is een nieuw MR-
reglement opgesteld. Komt terug volgende vergadering. 
 
Met directie: 
 
5. Behandeling Memo van directie met relevantie informatie. 
- Uitkomst van onderzoek en keuze van gemeente is het renoveren van het pand. 
Met het schoolgebouw moet er duidelijk wat gebeuren. Luchtkwaliteit moet verbeterd 
worden. Gebouw wordt gerenoveerd. Er moet tijdelijke huisvesting komen. Vraag is of 
dit bestaande gebouwen worden of noodgebouwen. Gezien de grootte van het project, 
moet het Europees aanbesteed worden. Maarten verwacht dat het een jaar of twee, drie 
zal duren voordat het klaar zal zijn. Gemeente denkt mee. Als het aan Maarten ligt 
gebeurt de renovatie niet in fases maar in één keer. Het gaat volgens Maarten om een 
totaal budget van zo'n 11 miljoen euro. Geprobeerd wordt om tot die tijd wel een aantal 
zaken aan te pakken. MR geeft aan betrokken te willen zijn. 
 
6. Stand van zaken passend onderwijs 
Er is een beleidsgroep aangesteld. Voor de juiste uitvoering van passend onderwijs is 
het nodige geld aangevraagd. Duidelijk is dat er meer werkdruk zal ontstaan. 
 
7. Begroting OV 
De OV heeft zich voor dit moment afgemeld. 
Florinda: ook leerkrachten willen inzicht in de begroting van de OV. Later streven we 
naar een overlegmoment. 
De sportdag vergt te veel voorbereiding. De ouderbijdrage en daarmee ook de  
verwachtingen zijn relatief hoog. 



De OV beheert op dit moment de ouderbijdragen. De MR zou graag meer helderheid en 
inzicht hebben over hoe keuzes ( met de daarbij behorende bedragen)gemaakt worden. 
Anne stelt voor dat hij een keer met de OV hierover gaat praten. Misschien eerst bij 
directie langs om te vragen hoe begroting tot stand komt. 
De leerkrachten zijn zeker ook blij met ze. Er moet echter meer helderheid komen over 
wie wat doet. 
 
8. Jaarverslag / notulen 
Er zijn twee hoofdthema's: autisme en hoofdbegaafdheid waarbij Arcade er attent op 
moet blijven of beide thema’s in balans blijven.  
Notulen: enkele aanpassingen. Invalprobleem blijft een probleem. Het is moeilijk om 
leerkrachten te vinden. Paul past jaarverslag aan met opmerkingen vanuit MR. 
 
9. Rondvraag. 
Jaarverslag staat niet op de server. 
Antwoorden op brieven ouders duren te lang. Belangrijk dat ouders snel een 
ontvangstbevestiging krijgen en een indicatie wanneer ze antwoord kunnen 
verwachten. 


