NOTULEN
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking
Dinsdag 28 mei 2019
DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR
Aanwezig:
Oudergeleding: Karin van den Akker, Jolijn van Inge, Juscha Koopmans en Jaap Kalfsbeek
Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Evelien Okkinga en Lex Zwijsen
Afwezig: Jorien van Dijk, Leila Chemlali en Mohammed Khlifa met bericht

Toelichting punt 3: Hans van Kooten

ONDERWERPEN
1. Opening vergadering.
Jaap Kalfsbeek opent de vergadering.
2. Notulen 9 april 2019.
Stakingsgelden: voor de zichtbaarheid van de stakingsgelden op de schoolrekening kunnen
Hubert/Hans contact op nemen met het Servicebureau van de ASG. Dit n.a.v. vragen gesteld
binnen de GMR. Dit onderwerp komt daar niet meer aan de orde. Notulen van 9-4-2019 zijn
vastgesteld.
3. Driehoeksoverleg 15-5-2019.

Er is nog geen duidelijkheid over lokaalrechten en verdeling voor komend schooljaar
en het gebruik hiervan door derden. Hans licht uitgebreid toe en geeft aan dat het
op bestuurs/directie niveau juridisch en stategisch zeer complex is gewrden. De MR
besluit i.i.g. naar de ASG (en eventueel Prisma) bezwaar te maken tegen het gebruik
door derden van de algemene ruimte. Juscha maakt hiervoor een opzet en verspreid
dit binnen de MR.
4. Terugkoppeling GMR (Juscha).
M.b.t. stakingsgelden: zie punt 2. M.b.t. de AVG blijft het in de GMR bij algemeenheden en
geeft men aan er binnen de ASG mee bezig te zijn. M.b.t. het leerkrachtentekort is men
binnen de ASG bezig met een zij-instroom poule van mensen die via een assesement hebben
laten blijken over voldoende competenties te beschikken. Ook is er een onderzoek naar
huisvestingsmogelijkheden voor personeel en een financiële injectie vanuit de Gemeente.
M.b.t. het ziekteverzuim is het verzuim gedaald naar 6%. Gestreefd word naar 5,5 %.

Binnen het Servicebureau is er support/ondersteuning te verkrijgen om het Koersplan te
vertalen naar het Schoolplan.

5. Huisvesting.
Dit punt bewaren tot de volgende bijeenkomst. Karin en Jolijn bereiden dit voor en
onderzoeken creatieve mogelijkheden hiervoor.
Formatieplan 2019-2020: Karin heeft zeer nauwkeurig doorgenomen en maakt een opzet
om vragen/opmerkingen via de MR te kunnen doorspelen aan Hubert/Hans.
6. Route-8.
De score van de g 8 is bekend: 218/216 met én zonder NEO). Landelijk ligt dit op 204. De
leerkrachten zijn tevreden met de mooie score op basis van de gemaakte voorinschatting en
geven aan dat Spelling/Werkwoordspelling en interpunctie aandachtspunten zijn voor
komend jaar.
7. Status toenadering MR-Windwijzer.
De info die ons via Karin heeft bereikt klopt. We wachten verdere ontwikkelingen op
Directie/Bestuursniveau af.
8. Advies Zomerschool.
De procedure m.b.t. de Zomerschool is toegelicht.
Resultaten op Parallel/Groepsniveau worden geanalyseerd op de komende studiedagen
(Regulatieve Cuclus). Op individueel niveau is hier overleg over tussen leerkracht en IB.
9. Onderwerpen nieuwsbrief
Juscha mailt deze rond.
10. Rondvraag
Jaap maakt een jaarplanning voor het komende schooljaar.
Jaap maakt een reservering voor onze laatste bijeenkomst op woensdag 26 juni a.s. Borrel
om 17.00 en eten om 18.00 bij de Kapitein.
Lex geeft aan zich te beraden op lidmaatschap aan de MR m.i.v. komend schooljaar.
11. Sluiting
Jaap Kalfsbeek sluit de vergadering om 22.00 uur

