
NOTULEN 
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking 

  Donderdag 22 april  
 

DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

Aanwezig (online): 

Oudergeleding: Karin van den Akker, Jolijn van Inge, Juscha Koopmans ,Cindy Lurling  en  Mandy 

Roelvink 

Teamgeleding: Yoka Verhoeven (telefonisch) , Jorien van Dijk (online), Sabrina Steffan, Yolanda ven 

der Roest en Leila Chemlali 

 

ONDERWERPEN 
½. Opening vergadering /Communicatie & taken MR 

Er is een duidelijk gevoel van tweedeling. Het lijkt alsof zaken eerst met directie worden besproken 
en dan met oudergeleding MR. Dit is niet het geval. Wanneer we een aantal voorbeelden benoemen 
lijkt het mis te gaan in communicatie.  

Leerkrachten hebben van directie te horen gekregen dat er een brief is verstuurd vanuit de 
oudergeleding. Dit blijkt niet het geval te zijn. De oudergeleding heeft online een vraag gesteld aan 
het serviceteam en aan de hand van deze vraag heeft Karlien contact opgenomen met Karin. Het 
antwoord op de vraag is er nog niet. Het is jammer dat er nu zaken anders worden verteld/ groter 
worden gemaakt. Het is dus van belang dat wij als gehele MR goed met elkaar blijven 
communiceren. 

 

3. Notulen 19/1 en actiepunten 

De notulen van 19/1 kunnen gepubliceerd worden. Leila stuurt deze door naar Marco. De 

actiepunten van deze notulen waren: 

1. Leila bespreekt route notulen met directie (gedaan) 

2. Onvoorziene kosten onderhoud laptops (Karin stuurt dit naar ons door) 

3. Vertrouwenspersoon (komt later terug op de deze agenda) 

4. Procedure klachtafhandeling (komt volgende agenda terug) 

5. Ouderbetrokkenheid; Sabrina gaat in gesprek met Anita. Dit gesprek is geweest. Het punt 

komt nu terug op de geblokte tijd, daarnaast laten we het ook terug komen op de volgende 

agenda. 

 

4. Nieuws vanuit het driehoeksoverleg/OPR/GMR 

Bij het OPR zit het VO/PO door elkaar vanuit verschillende clusters. Vanaf volgende vergadering 
krijgen we een notitie van Juscha over wat er is besproken. Juscha gaat uit de CMR i.v.m. haar 



nieuwe functie. Haar taak wordt overgenomen door een andere ouder van de Ontdekking, waar zij 
contact mee heeft. Juscha wordt via deze ouder op de hoogte gehouden van wat er speelt en dit 
wordt weer gedeeld met ons. 

5. Vertrouwenspersoon 

Kinderen moeten op de hoogte zijn van dat er een vertrouwenspersoon is. Het is belangrijk dat de 
vertrouwenspersonen dus één of twee keer per jaar de klassen langs gaan en zonder de leerkracht in 
gesprek gaan met de kinderen. Dit hoeft niet lang te duren. Yoka en Mandy controleren of de 
informatie over de vertrouwenspersoon correct in het veiligheidsplan staat. Yoka en Sabrina gaan in 
gesprek met de vertrouwenspersonen over het regelen van de klassenbezoeken volgend jaar. 

 

6. Huisvesting 

Er worden nu gesprekken met een architect gevoerd over het inrichten van de ruimte boven de 
dansschool. De extra ruimte is niet om te groeien. Het zou leuk zijn als de MR mag meedenken over 
de inrichting/ ideeën mag opperen, maar dit laten we bij directie.  

Instroomcijfers 

De laatste algemene cijfers van Marijke lijken niet te kloppen. Het blijkt dat er meer kleuters zijn dan 
gepland. De instroomgroep staat nu op 29 leerlingen. Hoe kan dit gebeuren? We willen graag per 
maand een overzicht van nieuwe kleuters die de eerstvolgende maand instromen. Dit punt wordt 
besproken in het driehoeksoverleg. 

 

7. Verhouding creërend vs. Producerend (digitaal leren). 

Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering. 

 

8. Formatieplan 

Leerkrachten hebben nog niet de tijd gehad om vooraf met elkaar te kijken naar het formatieplan. 
We verzamelen nu de punten van de MR en gaan na de vakantie met directie in gesprek met onze 
input. 
 

9. Vrijwillige ouderbijdrage 

Ons bedrag ligt lager dan het landelijk gemiddelde, maar de meeste scholen hebben de kosten van 

de schoolreis ook in de ouderbijdrage meegenomen. De Ontdekking niet. Toelichting begroting OR 

komt volgende vergadering. 

 

10. Doelstellingen/speerpunten 2020/2021 

Dit punt zetten we voor de vergadering van december op de agenda. 

 

11. Onderwerpen nieuwsbrief. 

Vertrouwenspersoon. 



 
 
Actiepunten: 

- Leila stuurt notulen 19/1 naar Marco 
- Yoka & Sabrina gaan in gesprek met vertrouwenspersonen 
- Yoka en Mandy controleren de informatie omtrent de vertrouwenspersonen in het 

veiligheidsplan 
- Karin bespreekt het punt instroom in het driehoeksoverleg en Yolanda vraagt om een 

maandelijkse update. 
- Leerkrachten gaan in gesprek met directie over onze verzamelde vragen mb.t. het 

formatieplan en vragen of directie volgende vergadering een toelichting komt geven.  


