NOTULEN
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking
Dinsdag 9 april 2019
DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR
AANWEZIG:
Oudergeleding: Karin van den Akker, Jolijn van Inge, Jaap Kalfsbeek en Mohammed Khlifa
Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Evelien Okkinga, Leila Chemlali en Lex Zwijsen
AFWEZIG: Jorien van Dijk, wegens persoonlijke omstandigheden en Juscha Koopmans met bericht.

Toelichting bij punten 4,5, en 6: Hans van Kooten.

ONDERWERPEN
1. Opening vergadering
Jaap Kalfsbeek opent de vergadering. Nieuws van de GMR wordt behandeld als Juscha
Koopmans aanwezig is.
2. Notulen 5 maart 2019
De namen van de MR worden in de notulen volledig opgenomen. De namen van externen
worden met initialen vermeld, tenzij er door betrokkene toestemming voor wordt verleend.
Notulen van 5-3-2019 zijn vastgesteld.
3. Driehoeksoverleg.

Dit wordt samengenomen met de punten 4 en 5 van de agenda (status
schoolbegroting, formatieplan en leerlingeninstroom.
4/5. Status schoolbegroting, formatieplan en leerlingeninstroom. (toelichting HvK)
De aangeleverde stukken zijn te kort in ons bezit om een goed oordeel te kunnen vellen en
vragen te kunnen formuleren. We volgen de toelichting van Hans van Kooten en bestuderen
de stukken voor de volgende bijeenkomst om vragen te stellen en over te discussiëren.
Hans van Kooten geeft aan dat er geen ruimte is om op concernniveau nog financiën te
verschuiven, maar dat binnen de voor de ontdekking toegekende middelen (FTE’ op
schoolniveau) er verschuiving mogelijk/bespreekbaar is. Hij geeft ook aan dat er binnen
directie/MT nagedacht is over de inzet van de te besteden FTE’s.
Het formatieplan “Krimp” (in ons bezit) is leidend, maar kan ingehaald worden door de
werkelijkheid. Er is ook een andere variant waarmee gewerkt wordt in concept.
Binnen het formatieplan wordt geanticipeerd op een veranderde managementstructuur en
wordt gestuurd op het topic Hoogbegaafdheid.
Opdracht voor de volgende bijeenkomst:

Lees “cijfers op een rij”. Bekijk de correlatie met het formatieplan “Krimp” en vind de
duidelijkheid in het formatieplan in cijfers.
We zoeken daarin ook creatieve ideeën om om te gaan met de beschikbare vierkante
meters in onze ruimten. We zijn blij zijn met de inzet van de krimp op lange termijn, maar
maken ons zorgen maken over aankomend schooljaar. De plannen voor korte termijn
moeten nog gemaakt worden (m.b.t. m2) en moeten voor de zomer rond zijn. De MR denkt
mee, echter ligt de eindverantwoordelijkheid bij de directie.

6. Werkdruk leerlingen/ouders
Het antwoord van Yoka Verhoeven op de mail van ouders wordt als voldoende gezien vanuit
de MR. We hebben een discussie over het maken van werkstukken en de opbouw ervan. Het
gaat hierbij om het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen (en het
loslaten bij ouders), het leren plannen bij leerlingen en het meenemen van ouders in de
voorbereiding/instructies en voorbereidingsbladen. Aan het begin van het schooljaar
communiceren met ouders en duidelijk maken in het informatiemoment of via
Klasbord/Social schools.
7. Vakantierooster 2019-2020
Geen bijzonderheden.
8. Parkeergelegenheid
Evelien zoekt informatie hierover uit bij de Gemeente m.b.t. parkeren van de net
opgeleverde woningen bij de parkeerplaats.
9. Schelpenpaadje
Gaat gerealiseerd worden door de OR en een contact via Hubert Vrind.
10. Onderwerpen nieuwsbrief
Formatieplan, cijfers leerlingenaantallen/instroom, huisvesting
11. Rondvraag
Stakingsgelden personeel Ontdekking: is toegevoegd aan werkdrukmiddelen met akkoord
GMR
Volgende keer info van Juscha Koopmans over GMR (werkdrukmiddelen en AVG)
Bij te kort tijd aanleveren van stukken deze verplaatsen naar de volgende vergadering
12. Sluiting
Jaap Kalfsbeek sluit de vergadering om 22.00 uur

