
Nieuwsbrief MR OBS De Ontdekking – februari 2022 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze korte nieuwsbrief brengt de medezeggenschapsraad van De Ontdekking u weer op de hoogte 
van zaken die in de MR besproken zijn.  
 
Vertrouwenspersonen 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geattendeerd op de vertrouwenspersonen, die zowel u als 
ouder/verzorger als ook de leerlingen ter beschikking staan. Mocht dat inmiddels nog niet zijn 
gebeurd, dan zullen de vertrouwenspersonen zich binnenkort persoonlijk in de klassen komen 
voorstellen en uitleg geven over het werk dat zij doen, als onderdeel van het beleid rond o.a. pesten 
en sociale veiligheid. 
 
Corona, lesuitval en werkdruk 
De situatie rondom het coronavirus heeft ook op De Ontdekking geleid tot lesuitval en het in 
quarantaine gaan van klassen. Inmiddels zijn de quarantaineregels versoepeld. Binnen de MR hebben 
wij meegepraat en gediscussieerd over de keuzes die de situatie met zich mee heeft gebracht. Te 
denken valt hierbij aan het naar huis sturen van klassen enerzijds en het waarborgen van de kwaliteit 
van het onderwijs anderzijds. Wordt ondersteunend personeel voor de klas gezet bij uitval van de 
vaste leerkracht, waarbij hun eigenlijke werk blijft liggen? Of kies je voor het uitvallen van lessen, 
zodat de extra ondersteuning daar waar deze hard nodig is niet in het gedrang komt? Een uitvloeisel 
hiervan is de communicatie die recentelijk hierover door de directie met u is gedeeld.  
 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Door fysieke schoolsluitingen en andere corona-gerelateerde maatregelen hebben veel leerlingen in 
Nederland vertragingen opgelopen. Daarom is via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 8,5 
miljard euro door de overheid beschikbaar gesteld om deze achterstanden bij leerlingen in te halen. 
Het is aan de scholen om te bepalen wat de beste aanpak is.  
 
Binnen de Ontdekking is deze vertraging niet gesignaleerd onder de kinderen en is er gekozen om in 
te zetten op duurzame versterking van het totale onderwijs. Zo zijn er bijvoorbeeld vakdocenten 
muziek, drama en beeldend ingehuurd om het sociale welbevinden en de emotionele ontwikkeling van 
de kinderen te stimuleren. Tegelijkertijd zorgen deze vakleerkrachten voor werkdrukverlaging binnen 
het team van de Ontdekking. Op de tijd dat er een vakleerkracht voor een groep staat, geeft dit ruimte 
voor onze leerkrachten. 
 
Op dit moment helpt de MR de Ontdekking om deze plannen verder uit te werken, te koppelen aan 
verschillende doelen die opgesteld zijn en denkt de MR mee over hoe dit het resultaat hiervan in kaart 
gebracht kan worden. Vragen over het NPO kunt u sturen naar mr@ontdekking.asg.nl. 
 
Schoolplein Razeil 
Binnenkort zal het schoolplein aan het Razeil, bij het nieuwe schoolgebouw worden heringericht. Het 
gedeelte achter de slagboom en de speelplaats voor de kleuters zullen worden samengevoegd tot een 
attractief en eigentijds schoolplein. De grasstrook aan de andere zijde van het gebouw, langs het 
fietspad, wordt geschikt gemaakt voor het stallen van fietsen. De MR denkt mee met de directie over 
de invulling en uitvoering van de plannen.  
 
Denk mee! 
Ook als u geen lid bent van de MR kunt u meedenken en meepraten met de MR over het beleid van 
de school. Wij nodigen u daar graag toe uit! Zijn er zaken waarvan u vindt dat de MR er aandacht aan 
zou moeten besteden? Laat het ons weten! U kunt ons bereiken op het e-mailadres 
mr@ontdekking.asg.nl. 
 
Meer informatie over de MR, zoals de notulen van de vergaderingen, de werkwijze en de 
vergaderdata vindt op de website van de school: https://ontdekking.asg.nl/medezeggenschapsraad. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking 
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