NOTULEN
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking
Dinsdag 5 november
DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR
Aanwezig:
Oudergeleding: Jolijn van Inge, Juscha Koopmans, Mohammed Khlifa, Karin vd Akker en Jaap
Kalfsbeek
Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Evelien Okkinga, Jorien van Dijk en Leila Chemlali.

ONDERWERPEN
1. Opening vergadering/GMR.
Evelien geeft aan dat zij eind dit jaar stopt met de MR en dat Charlotte haar volgend jaar
opvolgt. Over de opvolger van Lex gaat de teamgeleding komen de weken nog met elkaar in
gesprek, er lopen nu twee aanmeldingen.
De GMR heeft een uitnodiging gestuurd voor een vergadering op woensdag 20-11. Evelien,
Yoka, Juscha en Leila gaan.
2. Vorige notulen.
Jaap is in gesprek gegaan met Hubert over de verkiezingen van de oudergeleding.
Iedere ouder van de school krijgt één code om te stemmen. Dit systeem zorgt ervoor dat er
niet meerdere keren door één persoon gestemd kan worden. Na de meivakantie 2020 start
de campagne. Mohamed maakt dit jaar af en stelt zich daarna verkiesbaar.
3. Driehoeksoverleg
Het driehoeksoverleg vindt vrijdag 15 november plaats, dus er zijn voor nu geen
mededelingen.
4. MR statuut/huishoudelijk regelement
Er komt een kleine aanpassing in het statuut wat betreft het verkiesbaar stellen van de
teamgeleding; er stellen zich eerst 3 leden verkiesbaar en later nog 2. Jaap past dit aan en
tijdens de volgende vergadering van 11-12 stellen wij deze vast.
Zittingsduur voor ouder- en teamgeleding wordt vier jaar.
5. Jaarverslag
Lex heeft het jaarverslg opgestuurd. Juscha heeft haar deel aangeleverd bij Lex, zij stuurt dit
ook door naar Jaap. Mohamed heeft geen aanvulling. Jaap stuurt de definitieve versie rond.

6. Infographic 2018-2019
Karin heeft de infographic gemaakt. Deze wordt genoemd in de nieuwsbrief met een
verwijzing naar de website waar deze te vinden is.
7. Schoolplan
Vragen die wij hebben over het schoolplan worden voor vrijdag 8 november 12.00 uur
gestuurd naar Mohamed. Mohamed stuurt deze door naar Hubert.
8. Gesprek
Maandag 4 november is er een gesprek geweest tussen ASG en de wethouder. Er wordt
gezocht naar een oplossing binnen de wijk. Over een paar weken komend dezelfde personen
weer samen. Naar aanleiding van onze brief is Hans benaderd om in gesprek te gaan met
een politieke partij. De vraag aan ons is of wij willen aangeven bij Hans wanneer wij ook
benaderd worden. Er is afgesproken dat wij een spoedvergadering inzetten wanneer dit
gebeurd waarin wij bepalen hoe wij gaan reageren.
9. Begroting
De begroting is verstuurd via de mail. Op- of aanmerkingen kunnen gestuurd worden naar
Jaap. Voorstel van Karin is om cadeautjes die over zijn uit te delen aan kinderen waarvan de
ouders het financieel niet breed hebben. Yoka gaat met Marijke in gesprek om te kijken wat
de mogelijkheden zijn.
10. Pestbeleid/ sociale veiligheid.
Kanjertraining besproken en gedragshandelingsplannen besproken. Alle leerkrachten op
school hebben een certificaat van kanjertraining. Wellicht in de nieuwsbrief informatie over
hoe wij werken met kanvaslijsten.
11. Rondvraag
Onderwerpen die de teamgeleding in de eerstvolgende vergadering met de directie gaat
bespreken:
-Hoe wordt de overblijf ingevuld? Zijn daar regels en afspraken over?
-Feedback over het oudertevredenheidsonderzoek; onhandig hoe de communicatie is
verlopen en de vragen waren ‘vaag’. Het was handig geweest als wij (als MR) ook werden
meegenomen in de vragenlijst. Er mistte open vragen in het onderzoek.
-Wij willen graag een terugkoppeling van de eerdere vragen over de zomerschool en het
schelpenpad.
- Mediawijsheid is nu in de bovenbouw, kan dit ook naar beneden worden gehaald?

