
   Notulen MR Arabesk                24 januari 2022  
  

 

Aanwezig:  

Personeelsgeleding MR: Gina van Heeren, Bart Lentjes, Berry Pijl (voorzitter), Cynthia Hoitink 

(notulist) 

Oudergeleding MR: Irene Wannet, Maaike Houweling, Maarten Reesink, Katrien Rutgers 

Namens de directie: Mirjam van Polanen 

Namens de schoolpleincommissie: Wilma Groenenberg 

1. Mededelingen:   
Verkeerssituatie: Tijdens een speciaal gebruikersoverleg op 25-01-22 wordt de verkeerssituatie rond 
MFC De Salamander besproken. Ouders zullen hierin ook worden betrokken d.m.v. een enquête.  
 
Carnaval op de Araburcht: In het kader van een veranderend tijdsbeeld is er gekozen voor het 
Araburcht duo.  
 
Begroting budgetten: Er wordt gewerkt met een nieuw systeem, ONS heeft de budgettering 
overgenomen. In de codering zal nog afstemming plaatsvinden. Voor de school zijn er minder 
mogelijkheden om het schoolbudget uit te splitsen. De MR-leden ontvangen de schoolbegroting 
2022. De MR heeft hierin adviesrecht en mailen vragen/opmerkingen naar Cynthia. 
 
Training MR: Katrien zal de training gaan volgen. Cynthia informeert binnen het bestuur naar de 
mogelijkheden.  
 
2. Corona-beleid:  

Het team ervaart een hectische periode om de groepsbezetting rond te krijgen. Het team toont veel 

flexibiliteit. De brief van het bestuur is gedeeld met ouders als bijlage bij de nieuwsbrief. Het tekort 

aan personeel heeft zijn uitwerking op de basisondersteuning, waardoor extra ondersteuning 

geregeld wegvalt. 

(Mirjam verlaat de vergadering) 

3. Schoolplein:  

Vanaf 2018 wordt er intensief samengewerkt met leerlingen en ouders voor de vergroening van het 

schoolplein. De samenwerking met de gebruikers van De Salamander vroeg om afstemming m.b.t. de 

wensen en mogelijkheden. De gemeente heeft besloten dat het parkeerterrein niet bij het 

schoolplein mag worden gevoegd. Het projectplan is ingediend bij de provincie, de subsidiepot was 

op dat moment al leeg.  

Na het tegelwippen, is een haag geplant door de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem stelt in 

2021 €50.000,- en 2022 €50.000,- beschikbaar voor vergroening van het schoolplein. Er moet een 

onderhoudsplan komen, zowel financieel als uitvoerend. 

De schoolpleincommissie bekijkt per fase welke plannen gerealiseerd worden. Vanuit De Arabesk zijn 

de volgende budgetten beschikbaar: € 2500,- uit een sponsorloop, € 10.000,- geschonken door de OV 

en €45.000,- gespaard schoolbudget. Speeltoestellen zijn enorm prijzig, daarom wil De Arabesk extra 

geld inzamelen d.m.v. een kledingcontainer op het schoolplein. 

  



4. Zichtbaarheid MR/ Ouder meedenk avond:  
De agenda van de MR wordt voorafgaand aan de vergadering in de nieuwsbrief kenbaar gemaakt. Er 
wordt dan tevens aangegeven bij wie ouders input kunnen aanleveren. De voorzitter zal dit bericht 
opstellen. 
 
Bart zal een uitnodiging opstellen voor de meedenkavond in nieuwsbrief 9. Er moet nog een keuze 
worden gemaakt of de meedenkavond fysiek, online of hybride zal zijn. Poll uitzetten op 24 februari: 
Ja ik ben er bij, voorkeur online; Ja ik ben er bij, voorkeur fysiek; Nee, ik ben er niet bij.  
 
Meedenkavond op dinsdag 29 maart 2022 onderwerp: LOK gesprekken. Poll na de meedenkavond. 
 
Andere initiatieven; MR op het plein, eMmeR, een poll over een onderwerp op Social Schools.  
 
5. Rondvraag:  
- NPO gelden; Ouders informeren middels nieuwsbrief, verzoek aan Michel om een informatief stuk. 
- Ingekomen mail; vraag van ouders van De Gazelle over de subsidieaanvraag voor de vergroening 
van het schoolplein. Deze subsidiepot is al vergeven. 
- Schoolfruit; veel schoolfruit blijft over, de meeste kinderen nemen fruit mee, schoolfruit stimuleert 
gezonde voeding, mogelijkheden voor een andere invulling onderzoeken. 
- Meubilair; er leeft de behoefte onder collega’s dat leerlingen een laatje onder hun tafel hebben, er 
zijn te weinig mogelijkheden om meubilair af te stemmen op leerlingen. 
- Vacature MR; Gina en Cynthia gaan volgend schooljaar uit de MR en bieden collega’s de ruimte om 
mee te gaan denken in de MR.  
 
Actielijst n.a.v. vergadering 24 januari 2022 

NR ONDERWERP WIE AFHANDELEN VOOR STATUS 

1 Agenda MR plaatsen in nieuwsbrief Irene 14 februari 2022  

2 Notulen website Bart 14 februari 2022  

3 Schoolbegroting  MR 1 februari 2022  

4 Training MR Cynthia Volgende MR 
vergadering 

 

5 Kenniskring communicatie benaderen 
m.b.t. LOK-gesprekken 

Gina 25 februari 2022  

6 Uitnodiging nieuwsbrief / Poll social 
schools  

Bart/ 
Cynthia 

17 februari 2022   

7 Informatie opzoeken over 
werkvormen m.b.t. de meedenkavond 

Katrien 24 maart 2022  

8 PMR stelt vacature op voor het team PMR Volgende MR 
vergadering 

 

9 Afstemming schoolmeubilair Gina Volgende MR 
vergadering 

 

 
Volgende vergadering is op donderdag 24 maart 2022 20.00 uur online, Irene is voorzitter en Gina 
is notulist. 


