NOTULEN
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking
Dinsdag 11 september 2018
DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR
AANWEZIG:
Oudergeleding: Karin van den Akker, Jolijn van Inge, Karin van den Akker, Juscha Koopmans,
Mohammed Khlifa en Jaap Kalfsbeek
Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Jorien van Dijk, Leila Chemlali en Evelien Okkinga.
AFWEZIG: met bericht: Lex Zwijsen

ONDERWERPEN
1. Opening vergadering en nieuws vanuit de GMR
Jaap Kalfsbeek opent de vergadering. Er is op dit moment geen nieuws vanuit de GMR.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering (d.d. 11 juli 2018) zijn vastgesteld.
3. Driehoeksoverleg 10.09.2018
Esther stopt als voorzitter van de OR. Suzanne zal haar taken overnemen. Op dit moment is
het inentingsprogramma voor kinderen van 9 jaar gestart. Deze inentingen vinden op locatie
van de GGD plaats. Tijdstippen van inentingen zijn tijdens schooltijd wat voor onrust zorgt in
de klas wanneer de kinderen in verschillende etappes niet aanwezig zijn. Idee besproken om
met de GGD te bespreken of inentingen in of in de directe omgeving van de school kunnen
plaatsvinden om de overlast in de klassen tot een minimum te bespreken. Er wordt
onderzocht op welke wijze er invulling gegeven kan worden aan het 3e lustrum van de
Ontdekking. Dakkoepels zijn geplaatst, elektra is nog niet netjes weggewerkt. Er is geen tot
weinig overlast ervaren tijdens de plaatsing.
4. Vaststellen vergaderrooster en input jaarbegroting MR
Vergaderrooster is akkoord bevonden en zal worden gecommuniceerd op de website van de
MR. De MR verwacht, op scholing van enkele MR-leden na, geen specifieke kosten te
moeten maken tijdens schooljaar 2018-2019.
5. Aanvulling MR vanuit personeelsgeleding (vervanging Evelien)
Vanuit de MR teamgeleding zal het initiatief gestart worden om een vervanging van Evelien
te werven. Ook zullen enkele teamleden direct benaderd worden met de vraag of zij
interesse hebben in een rol binnen de MR.
6. Daltonvisitatie 16.10.2018 – interview MR en OR (oudergeleding)

Er is besproken of en zo ja wie vanuit de MR afgevaardigd zal worden tijdens de
Daltonvisitatie op 16 oktober 2018. Er is besloten dat Karin van den Akker en Jaap Kalfsbeek
hier aan deel zullen nemen.
7. Huisvesting Ontdekking (gecoördineerde krimp en luchtkwaliteit)
Karin stelt de vraag of dit een oudergeleding aangelegenheid is of een breed gedragen MR
onderwerp. De teamgeleding geeft aan het gevoel te hebben dat dit onderwerp heel hoog
op de agenda staat bij de directie en hebben er alle vertrouwen in dat dit op een zorgvuldige
wijze opgepakt wordt.
8. Jaarvergadering – voorstel 01.11.2018
De jaarvergadering zal op 1 november 2019 plaatsvinden. Het MR overleg van november zal
voor aanvang van de jaarvergadering plaatsvinden.
9. Scholing/Cursus MR?
Twee MR-leden (Jorien en Juscha) zullen eind oktober deelnemen aan een cursus om hun
basiskennis MR te vergroten.
10. Onderwerpen Nieuwsbrief
Bepaald dat het MR-onderwerp in de nieuwsbrief gaat worden: aankondiging en uitnodiging
jaarvergadering 1 november 2018.
11. Rondvraag
Geen specifieke zaken vanuit de rondvraag.
12. Sluiting
Jaap bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

