
Jaarvergadering OR/MR   2016—2017 OBS de Ontdekking   

Datum: dinsdag 7 november 2017   

Aanvang: 19.30 uur locatie: pluslokaal (dependance naast hoofdgebouw)  

1. Opening: door Hans van Kooten (namens directie). Een ieder wordt welkom geheten.  

2. Voorstellen leden OR / MR: veel nieuwe gezichten vanuit de oudergeleding MR na de 

verkiezingen dit schooljaar. Daarnaast worden een aantal nieuwe OR leden geïntroduceerd. 

3. Notulen jaarvergadering van 2 november 2016 (zie www.ontdekking.asg-almere.nl): verzoek 

vanuit de  MR om eerder inzage te krijgen in de begroting. Notulen vastgesteld. 

4. Jaarverslag OR 2016 / 2017 (zie www.ontdekking.asg-almere.nl ): streven voor komend 

schooljaar is om meer inzicht in de budgetten te verkrijgen, zodat we als OR nog beter kunnen 

sturen op de beschikbare middelen. Hiertoe is het van belang om de contacten met de 

penningmeester te intensiveren. ( opmerking: afspraken hiervoor zijn inmiddels gemaakt ) 

5. Jaarverslag MR 2016 / 2017 (zie www.ontdekking.asg-almere.nl): de drie belangrijkste topics van 

het afgelopen jaar zijn besproken. 

 Financiën: vanuit ASG zijn de budgetten bevroren. MR heeft verzoek gedaan richting ASG tot 

inzage in financiën voor zover relevant voor De Ontdekking. Tot dusver te weinig 

transparantie hierover.  

 Onderwijs: in het kader hiervan veel gesproken/meegedacht over de formatie. De 

Ontdekking is een grote school met veel parttime contracten. Daarnaast is er veel gesproken 

over de leerkrachten-invalpool welke bijna leeg is, waardoor kwalitatief goede vervanging 

lastig is. Ook hierin denkt de MR mee. Ook is er vanuit de MR aandacht geweest voor de 

hoge werkdruk bij leerkrachten.  

Eveneens een belangrijk onderwerp is de Ouderparticipatie. In dit kader is een ‘denktank’ in 

het leven geroepen: hoe denken ouders over bepaalde standpunten (bijv. communicatie 

ouder-school). En tenslotte is gesproken over ‘Passend Onderwijs’. Leerkracht vanuit de MR 

is hier actief bij betrokken (Ondersteuningplanraad).   

 Huisvesting: De Ontdekking is een groeiende school, waardoor huisvesting een actueel 

onderwerp blijft. Naast het waarborgen dat alle kinderen voldoende ruimte hebben, is er 

eveneens aandacht voor een gezonde en veilige leeromgeving. Denk hierbij aan voldoende 

ventilatie en hygiëne. Belangrijke vraag die De Ontdekking zichzelf voortdurend blijft stellen 

is hoe groot de school nog wil/kan groeien qua leerlingaantal. Hoe ver kunnen en willen we 

nog groeien als school. MR blijft betrokken als het gaat om huisvesting en de plannen rond 

huisvesting. 

6. Mededelingen van de directie 

 Opbrengst sponsorloop (4400 euro) wordt besteed aan verdere inrichting plein. Binnenkort 

wordt midden op het plein een kooi (voor diverse balsporten) geplaatst. ( opmerking: de kooi 

is inmiddels geplaatst ) 

 Schoolinspectie: alle scholen worden in principe eens per vier jaar bezocht door de inspectie. 

Het toezichtskader van de inspectie is aangepast waardoor op een andere manier naar de 

scholen gekeken zal worden. Schoolplannen zullen hierbij het uitgangspunt zijn. De 

Ontdekking heeft bij het bestuur te kennen gegeven voor het predicaat ‘goed’ te willen gaan. 

In april 2018 zal er op De Ontdekking een nieuwe beoordeling plaatsvinden.  

 Rekendidactiek staat dit schooljaar centraal op De Ontdekking. De ambitie van De 

Ontdekking is om elk kind te bedienen op zijn/haar niveau.  

 Visitatie vanuit Daltonvereniging vindt in oktober 2018 plaats.  
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 Bij de vervangingspool (bij ziekte leerkrachten) is groot probleem ontstaan, er is een tekort 

aan leerkrachten. Ook over de kwaliteit van deze leerkrachten worden vragen gesteld. Goede 

leerkrachten zijn schaars.  

 Staking: de intentie is om op 12 december te gaan staken als de gesprekken eind november 

met de nieuwe minister van onderwijs niet het gewenste resultaat opleveren: 1.4 miljard. 

 Bevindingen vanuit de denktank zullen op korte termijn worden teruggekoppeld in de 

communicatiewerkgroep. Tevens wordt er gekeken hoe er een vervolg aan gegeven kan 

worden. ( opmerking: vervolgstappen zijn inmiddels genomen ) 

7. Begroting/Financiën:  

 De Ontdekking werkt i.p.v. van een taakstellende begroting met een richtinggevende 

begroting. Directie van De Ontdekking is van mening dat de specifieke situatie ( o.a. formaat 

school gekoppeld aan de afdracht en oplevering projecten in de wijk ) teveel variabelen 

bevat om akkoord te kunnen gaan met een taakstellende begroting. Gesproken over 

begroting en de rol van het schoolbestuur hierin.  

 Kascontrole van de ouderraadfinanciën heeft nog niet plaatsgevonden. ( opmerking: 

afspraak hiervoor is gemaakt ) 

 Ouderbijdrage wordt niet verhoogd blijft op 40 euro waarvan 5 euro per leerling voor de 

bibliotheek. 79% van ouders hebben de ouderbijdrage betaald. 

 Tijdens de jaarvergadering kon de penningmeester vanwege privéomstandigheden niet 

aanwezig zijn en is een toelichting niet mogelijk. Begroting is op hoofdlijnen akkoord. 

8. Rondvraag:  

Verzoek vanuit leerkracht/MR lid om zo min mogelijk gebruik te maken van plastic bordjes, 

bestek, etc. tijdens festiviteiten op school. Dit is iets waar de Ontdekking intern een standpunt 

over moet gaan innemen. OR is dienstverlenend aan de school en zal het standpunt van school 

volgen. 

9. Afsluiting en afscheid MR leden 

 

 

 

 

 

 


