NOTULEN
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking
Dinsdag 5 maart 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, Evelien Okkinga en Lex Zwijsen
AFWEZIG: Jorien van Dijk, Leila Chemlali wegens persoonlijke omstandigheden.

ONDERWERPEN
1. Opening vergadering
Jaap Kalfsbeek opent de vergadering.
2. Notulen 23 januari 2019
6. Yoka komt nog terug met informatie van Marijke m.b.t. Veiligheid/Welzijn.
9. Schoolbegroting: Jaap neemt initiatief richting Hans m.b.t. vragen vanuit de MR over
de schoolbegroting en vraagt wat de mogelijkheden zijn om i.p.v. de concernbegroting
een locatiebegroting te krijgen.
3. GMR/OPR (Juscha)

Binnen de GMR is er aandacht voor de afstemming tussen Koersplan en Schoolplan
n.a.v. de door inspectie geconstateerde aandachtspunten.
Volgens de ASG wordt er begeleiding voor directies gegeven m.b.t. de
schoolbegroting.
Vanuit de GMR is er een werkgroep met ASG medewerkers bezig om n.a.v. de
nieuwe AVG een privacy beleid vorm te geven. Aanvulling vanuit het veld is
gevraagd. Juscha verzamelt aandachtspunten vanuit de MR.
Juscha gaat naar de bijeenkomsten van de OPR.
4. Driehoeksoverleg
Er is overleg geweest met CLD Karlien Wegman over de leerlingenstroom en
consequenties/mogelijkheden daarvan incl. de bijbehorende huisvesting.
Er is een nieuwe directeur bij de windwijzer.
Evelien haalt vóór de vergadering info bij directie en geeft input aan directie vanuit de PMR.
Zij krijgt info (actiepunten) in de notulen.

5. Social Schools
Geen actie hierop. Eerder een Communicatie Commissie onderwerp dan een MR
onderwerp.
6. Schelpenpad
MR vraagt de OR dit te financieren middels Jaap. Karin kijkt naar mogelijkheden voor
menskracht voor realisatie.
7. Functioneren MR
Zichtbaarheid: via website, nieuwsbrief en notulen vinden we dat we zichtbaarder
geworden zijn. Wellicht dat foto van de leden met de groepen waaraan zij
gekoppeld zijn het aanspreken vergemakkelijkt.
Compensatie voor de PMR-leden was geregeld via het taakbeleid. Nu moet dat vorm
gegeven worden in het nog op te stellen werkverdelingsplan en wordt op
schoolniveau afgesproken.
Bij het vaststellen van de agenda kritisch kijken voorafgaand aan de vergadering of
een punt wel/niet thuishoort bij de MR.
8. Zorgplan
Schoolplan 2019-2023: vanuit de ASG wil men graag zoveel mogelijk uniformiteit in
de plannen. Daarbinnen wordt gezocht om de eigen identiteit van de Ontdekking
vorm te geven. Wanneer is er een conceptversie beschikbaar?
Actie Evelien
Schoolplan is afgeleid van het koersplan. Het Beleid is lastig terug te vinden op de
werkvloer. Hoe kunnen we dit voor de ontdekking te verbeteren?
Als er behoefte is aan MR-scholing graag melden bij Jaap.

9. Sponsoring
Er mag niet sprake zijn van commercie. Als we een sponsorloop organiseren willen
we graag inzetten op lokale/buurt instanties en doelen m.b.t. het verbeteren van de
school. Jaap neemt contact op met de OR hierover.
10. Huisvesting
De cijfers hieromtrent zijn er nog niet. HenH worden hierop bevraagd door Jaap in
april welke plannen er zijn voor ná de zomervakantie.
11. Staking 15 maart
De school is dicht op deze dag. De ASG staat achter de staking en houdt alleen
salaris in als het ministerie dit doet. Hubert zoekt nog uit waar de stakingsgelden van
de vorige staking zijn terug te vinden op de schoolrekening samen met Yoka. Hans
stuurt nog een bericht aan het team m.b.t het standpunt van de directie. Collega’s
die niet staken wordt gevraagd uit solidariteit niet de school te betreden op deze
dag.
12. Nieuwsbrief (Juscha)
Huisvesting en luchtkwaliteit blijven aandacht houden van de MR. De MR hoort
graag van directie tijdens het volgende overleg wat het plan is na de zomervakantie
met het aantal kinderen dat wordt verwacht. Hoe wordt de leefbaarheid in school
geborgd als de zomerperiode weer aanbreekt.

Bezinning
De MR heeft aan het begin van dit schooljaar als doel gesteld de achterban op de
hoogte te houden van waar ze mee bezig is. Gekozen is voor de nieuwsbrief als
medium, de MR krijgt hier positieve reacties over. Daarnaast deelt de MR op korte
termijn notulen op de website en vindt dat ze meer dan voorheen inzet pleegt om
‘zichtbaar’ te zijn op school. Een punt dat wordt opgepakt is een foto van alle MR
leden met daarop verwijzing naar de groepen waaraan ze verbonden zijn in de
nieuwsbrief. Ook komen op de website de teksten opgesteld voor de verkiezingen
met foto, zodat ook daar gevonden kan worden welke ouders en leerkrachten in de
MR zitten.

11. Rondvraag
Schoolfoto’s: naar OR/Schoolfotograafcommissie
Omgaan met leerkrachtentekort bij ziekte van personeel (nog geen standpunt)
ICT voorzieningen leerlingen voldoende? Karin neemt contact op met Guido (ICT)

13. Sluiting
Jaap sluit de vergadering om 21.30 uur en Ajax staat met 2-0 voor in Madrid.

