
NOTULEN 
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking 

  Dinsdag 11 december 2018 
 

DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

AANWEZIG: 

Oudergeleding: Karin van den Akker, Jolijn van Inge, Juscha Koopmans en Mohammed Khlifa 

Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Leila Chemlali en Lex Zwijsen 

AFWEZIG: met bericht: Jaap Kalfsbeek en Jorien van Dijk 

 

ONDERWERPEN 
 

1. Opening vergadering en nieuws vanuit de GMR 
Karin van den Akker opent de vergadering.  
 

2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van de vorige vergadering (d.d. 11 november 2018) zijn vastgesteld. Alle notulen 
van 2018 zijn vrijgegeven en kunnen op de site geplaatst worden. 
Paadje langs de buurvrouw: er is contact geweest met de gemeente. Het paadje voldoet 
volgens hen aan de eisen waarvoor het paadje bedoeld is. Er komt geen actie vanuit hen. Wij 
onderzoeken de mogelijkheden voor aanpassen met schelpen/houtsnippers.  
 

3. GMR (Juscha doet verslag over de afgelopen bijeenkomst) 

Inspectierapport : het definitieve rapport is beschikbaar. Wordt in de 2e week dec 
openbaar.  
De GMR geeft aan iets eerder te willen worden betrokken bij de rapportage dan de 
rest van de organisatie.  
ICT : het contract is ontbonden met Actacom. Vanaf 1 januari wordt zelfstandig de 
taak overgenomen. Er zijn nu wat problemen na de afgelopen migratie.  
Criteria aanbesteding bedrijfsarts: geen bijzonderheden. Er wordt niet Europees 
aanbesteed, want het blijft net onder het aanbestedingsbedrag. GMR stemt in 
Koersplan: Het definitieve koersplan is er. Alle MR-en uitgenodigd zijn voor een 
toelichting. 
Professioneel statuut: dit zou samen met koersplan moeten lopen. Dat kan nu niet. 
Pas als de koers is vastgesteld, wordt er een combinatie van gemaakt. Bij het VO 
spelen dezelfde vraagstukken. 
Privacywetgeving: nog even wachten met implementatie. Komt 6 feb op de agenda. 
Lerarentekort: ASG probeert er alles aan te doen om dit te verminderen. Amsterdam loopt 

iets voor op Almere. ASG wil daar informatie halen. Er wordt nagedacht om ouders er meer 

bij betrekken voor daginvulling of bijvoorbeeld dagen te vullen bij culturele instellingen o.i.d.  



 
4. Driehoeksoverleg 03.12.2018 

Jaap is bij dit overleg geweest. Er is nog geen verslag beschikbaar hiervan. Karin vraagt dit na 
bij Jaap. 
 
 

5. ARBO en bijbehorende risico inventarisatie 
De overblijf door leerkrachten/overblijfouders is besproken met de leerkrachten van de 
betreffende bouwen. De huidige oplossing is geen definitieve en zal ieder jaar in overleg met 
elkaar moeten worden vormgegeven.  
D P(ersoneelsgeleding )MR is uitgenodigd om samen met de directie vorm te geven aan een 
Werkverdelingsplan waar jaarlijks zaken als werk en rusttijden en ander Arbo gerelateerde 
zaken worden in overleg worden vastgesteld.  De PMR is voornemens om mandaat van het 
gehele team te krijgen voor het voeren van de onderhandelingen. 
 

6. Schoolbegroting en Jaarplan 
Jaarplan: de versie van september 2018 was nog niet gedeeld met de MR. Mohammed heeft 
nu een exemplaar ter inzage. Het is ook niet aan de orde geweest in het Driehoeksoverleg. 
Aan de orde is geweest het inspectieverslag met het nieuwe toezichtkader vanuit de 
inspectie. Hieruit blijkt niet voldoende toezicht op de kwaliteit van de basisscholen door het 
Bestuur. Het financieel toezicht is als voldoende beoordeeld. Onder aan de streep staat de 
ASG in de zwarte cijfers. Er is een brief vanuit het Bestuur naar alle personeelsleden. Yoka zal 
deze verspreiden onder het personeel. 
 
Schoolbegroting: door een fout in het programma is er nog geen actuele stand van zaken te 
geven over de financiën en de meerjarenbegroting. Medio januari 2019 is er hopelijk meer 
duidelijkheid. De gecontroleerde krimp van leerlingen is wel hierin meegenomen. 
Mohammed bestudeert de financiële stukken die er op dit moment wel zijn voor de 
volgende vergadering. 
 

7. Status vergoeding ASG stakers 
Het geld dat is ingehouden van leerkrachten die gestaakt hebben in maart 2018 gaat naar e 
scholen. Er is vanuit de ASG een verdeelsleutel daarvoor gemaakt. Scholen waar geen 
stakers zijn geweest krijgen geen geld. Het was te ingewikkeld om per school de inhouding 
per stakende leerkracht terug te storten. 
 

8. Activiteiten buiten het leren om 
De oudergeleding vangt signalen op van het verdwijnen/veranderen van activiteiten als 
lampions maken, vader/moederdag presentjes etc. Ieder jaar wordt met de verschillende 
bouwen afgestemd aan welke en hoe we aan bepaalde activiteiten meedoen. Dit in relatie 
tot jaarplanning, belastbaarheid en werkdruk. 
 

9. Leerling regulering 
Hans deelt een vertrouwelijk (en genummerd) stuk hiervoor ter lezing uit. Dit stuk moet 
weer bij hem ingeleverd worden. 
 

10. CAO (P-MR) 
Er moet in het kader van de CAO een tijdpad gelopen worden om te komen tot een 
Werkverdelingsplan in augustus 2019 in overleg met directie en de personeelsgeleding van 
de MR. (zie ook punt 5) 
 



11. Onderwerpen Nieuwsbrief 
Oproep voor schelpen/houtsnipperpaadje wordt gemaakt door Jolijn/Juscha. 
 

12. Rondvraag  
Leila vraagt bij de leden van de theatercommissie naar hun moment van evaluatie. 
Aanvulling voor de personeelsgeleding MR is nog niet gevonden. Komt terug op de volgende 
vergadering. 
Social Schools wordt door Jolijn geagendeerd op de volgende vergadering. 
 

13. Sluiting 
Karin bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 


