NOTULEN
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking
Woensdag 23 januari 2019
DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR
AANWEZIG:
Oudergeleding: Karin van den Akker, Jolijn van Inge, Juscha Koopmans, Mohammed Khlifa en Jaap
Kalfsbeek
Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Leila Chemlali, Jorien van Dijk, Evelien Okkinga en Lex Zwijsen
AFWEZIG: geen
Hans van Kooten aanwezig voor toelichting punten 5 en 7.

ONDERWERPEN
1. Opening vergadering
Jaap Kalfsbeek opent de vergadering. Welkom terug voor Evelien. Zij vult de
personeelsgeleding weer aan tot 5. Punten 5 en 7 komen eerst aan de orde i.v.m.
belastbaarheid van Hans door zijn hersenschudding.
5. Kwaliteitsbeleid
Hans geeft een uitgebreide toelichting. Op dit moment is kwaliteitsbeleid een hot item
binnen de ASG. Doel is te komen tot een coherent integraal kwaliteitsbeleid waar meer zicht
komt voor het bestuur op de kwaliteitszorg van de afzonderlijke scholen. Er is een interim
bestuurder aangesteld m.b.t. kwaliteitsbeleid. Tevens zijn er samenwerkingsverbanden van
verschillende scholen waar directies uitwisselen en samenwerken om de eigen objectiviteit
te vergroten. Ook de Ontdekking zit in zo’ n samenwerkingsverband. Als er vragen zijn over
het kwaliteitsbeleid vraagt Hans deze explicieter te stellen vanwege het zeer uitgebreide
onderwerp. Hij zal dan de vragen dan ook to the point kunnen beantwoorden.
7. Ziekteverzuimcijfers

Hans geeft een toelichting. Niet officiële cijfers wijzen landelijk op een stijgende lijn
m.b.t. het ziekteverzuim. Het ziekteverzuimpercentage van de Ontdekking zit op 4%.
Een aantal langdurige situaties beïnvloeden het percentage. Het is iedere dag een
puzzel om de groepen bemand te krijgen en er moeten soms keuzes worden
gemaakt die invloed hebben op de inzetbaarheid van ambulante mensen en/of
mensen die zijn aangesteld voor werkdrukverlaging. Het is de Ontdekking gelukt de
afgelopen jaren niet of nauwelijks leerlingen naar huis te sturen. Helaas staat dit ook
hier onder druk en kunnen wij dit niet voor de toekomst garanderen.

2. Notulen 11 december
Pt 8 activiteiten buiten het leren om: de activiteiten worden per jaar in de diverse bouwen
vastgesteld.
Pt 11 schelpenpaadje: komt terug op de agenda van de volgende vergadering
3. Agenda GMR (Juscha)
Kwaliteitsbeleid is besproken d.m.v. een presentatie. Op 30 januari is er een bijeenkomst
van de GMR met alle MR-en hierover. Iedereen is van harte welkom. Juscha en Karin nemen
hieraan deel.
4. Driehoeksoverleg
Dit is verschoven naar 28 januari. De notulen van 3 december volgen nog.
6. Veiligheid-Welzijn
De vraag van Jaap is: zijn wij een veilige school?
De veranderde privacy-wetgeving (AVG) wordt breed besproken binnen de ASG en het CVB
als kader om te komen tot regelgeving op schoolniveau. Op de Ontdekking is er een protocol
incidentenregistratie. Ook al is dit onderdeel van het handboek, deze is nog niet bij alle
personeelsleden bekend en opvallende zaken worden nog niet breed gedeeld. Incidenten
geven wel aanleiding tot het aanscherpen van procedures en leiden tot maatregelen.
Marijke heeft het overzicht op hoeveelheid en frequentie. Yoka vraagt dit bij haar na. Op
groepsniveau heeft elke groep zijn activiteiten en volgen we via KanVas (Kanjertraining) onze
leerlingen.
8. Zorgplan
Komt volgende vergadering aan de orde.
9. Status-updates
PMR: mandaat m.b.t. onderhandelen werkverdelingsplan is gehaald.
Feedback jaarplan: te weinig geconcretiseerd om te beoordelen hoe een bepaald doel
bereikt gaat worden. Te weinig info om te achterhalen waar de school inhoudelijk mee bezig
is. Jaap neemt dit mee naar het driehoeksoverleg en neemt mee dat, indien er behoefte is
aan ondersteuning van de communicatiecommissie, deze verkregen kan worden.
Instroomcijfers: het antwoord van Hans en Hubert hebben we nog niet. MR wil graag een
update. De gesprekken die op dit moment gevoerd worden zijn complex en leveren
regelmatig teleurstelling op als helder wordt dat de komende 2 jaar de school vol is.
Vragen m.b.t. toelating direct stellen bij HenH.
Schoolbegroting: zodra de Exel versie beschikbaar is graag bekijken. De MR wil graag
geïnformeerd worden. Het heeft niet zoveel zin als de begrotingscijfers anders zijn dan de
realiteit. Jaap vindt het vreemd dat de begrotingscijfers op concernniveau zijn vastgesteld
met de kennis dat dit geen reële cijfers zijn.
Schelpenpaadje: komt terug op de volgende vergadering
Evaluatie theater: onder het team loopt dit. Ouders worden via de nieuwsbrief bevraagd.
Reacties mogen via MR mailadres naar Yoka.
Social schools: komt op de volgende vergadering

Aanvulling personeelsgeleding: Evelien is weer terug. Zij informeert het team daarover.

11. Onderwerpen Nieuwsbrief
Juscha mailt deze naar de MR-leden

12. Rondvraag
Geen

13. Sluiting
Jaap sluit de vergadering om 22.00 uur.

