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Jaarverslag 2020-202 

Medezeggenschapsraad 

OBS de Ontdekking 

 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 van de Medezeggenschapsraad (MR) van openbare 
basisschool de Ontdekking over het afgelopen schooljaar. Op deze wijze legt de MR formeel 
verantwoording af over haar activiteiten gedurende dit schooljaar. 

Het jaarverslag zal ook worden gepubliceerd op de website van onze school. Wij willen de rol en de 
taken van de MR in een notendop schetsen, zodat u op de hoogte bent wat u van ons kunt 
verwachten. 

Rol en werkwijze MR 

De MR is een, bij wet ingesteld, onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de 
belangen van zowel ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. Voor veel 
scholen binnen Almere, zo ook voor de Ontdekking, is het bestuur de Almeerse Scholengroep (ASG).  

De directie van de Ontdekking, Hans van Kooten, Anita Golstijn en Hubert Vrind, worden hierbij 
beschouwd als dagelijkse vertegenwoordigers van het bestuur op school. 

De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school 
aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte daarvan, wordt de MR 
over een aantal zaken verplicht ofwel om advies, dan wel om instemming gevraagd. De MR mag ook 
ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan. 

De MR werkt op een ‘open’ wijze. De vergaderdata van de MR staan op de website van de school 
evenals de agenda en de notulen van de vergaderingen. In principe zijn de vergaderingen van de MR 
openbaar en heeft u als ouder of teamlid het recht om de vergaderingen bij te wonen. Wilt u als ouder 
een onderwerp inbrengen kan dat tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de MR-vergadering door 
middel van het sturen van een email naar mr@ontdekking.asg.nl. De enige uitzondering in de 
openheid van ons functioneren is als er gesproken wordt over personen of persoonlijke 
aangelegenheden. Dit gebeurt vanzelfsprekend vertrouwelijk. 

Naast het adviseren over plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur, kan de MR zelf 
ook komen met voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van onze kind(eren) en de 
teamleden te verrijken. 

De MR leden zijn: 

Oudergeleding  Teamgeleding  
Karin van den Akker (Voorzitter) Leila Chemlali (Secretaris) -

zwangerschapsverlof 
Jolijn van Inge (Vice-voorzitter)  Yoka Verhoeven (vervangend Secretaris | 

Tijdbewaker) 
Cindy Burnet Lurling Yolanda van der Roest 
Harm-Anton Kiefte Jorien van Dijk  
Vacature Sabrina Steffan 

Vergaderdata MR: De MR is op de volgende data bij elkaar gekomen: 26 augustus, 23 september en 
17 november 2020, 20 januari, 9 maart, 19 mei en 22 juni 2021. 
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Belangrijkste thema’s 

Onderstaand treft u de onderwerpen aan waar de MR zich in het afgelopen schooljaar in heeft 
verdiept, advies en/of instemming over heeft gegeven: 

Impact Covid-19 

In het eerste kwartaal van 2020 zijn we geconfronteerd met de impact van Covid-19, die tot op heden 
nog steeds ons dagelijks leven beïnvloedt. De MR heeft in samenwerking met het directieteam 
diverse gesprekken gevoerd om de zorg voor kinderen en leerkrachten en de kwaliteit van onderwijs 
zo goed mogelijk te blijven borgen. De MR kijkt terug op een bewogen periode waarin het soms lastig 
is gebleken elkaar te blijven vinden. Aankomend schooljaar gaan we hier weer actief mee aan de 
slag.  

Onderwijs op afstand 

De impact van Covid-19 heeft er onder andere ook in geresulteerd dat er voor een aanzienlijke 
periode onderwijs op afstand is verzorgd. Dit heeft een significante wissel getrokken op zowel 
leerkrachten (en ondersteunend personeel), ouders en de leerlingen. Tijdens MR overleggen is 
besproken hoe opgedane ervaringen en inzichten ingezet konden worden.  

Zichtbaarheid van de MR 

De MR heeft in het afgelopen schooljaar iedere nieuwsbrief van school gebruikt om ouders en/of 
verzorgers te informeren over de belangrijkste onderwerpen die de revue zijn gepasseerd tijdens het 
afgelopen MR-overleg. De vergaderdata, notulen zijn online goed terug te vinden. Een verbeterpunt is 
de zichtbaarheid van MR informatie & nieuws, buiten de algemene nieuwsbrief van de school. 

MR-verkiezingen 

Afgelopen schooljaar stond ook in het teken van het uitschrijven van een MR-verkiezing. Deze is 
gehouden in September 2020. Gedurende het schooljaar zijn er wisselingen geweest in de 
oudergeleding waardoor alle leden op de kieslijst zitting hebben of hebben gehad in de MR. Op het 
moment van schrijven staat er nog een vacature open. Aandachtspunt is de grote van de school en of 
het aantal MR leden (zowel ouder als leerkracht) voldoende blijft voor de toekomst om alle 
vraagstukken voldoende aandacht te kunnen geven. 

Huisvesting  

Ook afgelopen schooljaar heeft in het teken gestaan van huisvesting. Van gecoördineerde krimp in 
2019 naar stabiel blijven in 2020, is op initiatief van de MR, in samenspraak met directie, de ASG, 
Prisma en de gemeente gelukt om in 2021 huisvesting te realiseren buiten de bestaande gebouwen. 
De 2de verdieping van deze nieuwe vestiging op het Razeil is na de zomervakantie gereed voor 
gebruik. De 3de verdieping is na de kersvakantie 2021 gereed voor gebruik.  

Op initiatief van de MR is voor het plaatsen van de 9de kleutergroep een extra lokaal gerealiseerd op 
het hoofdgebouw. De gemeenschappelijke tussenruimte van de Ontdekking en de Winterwijzer is nu 
opgedeeld in 2 lokalen.  

De wijk zal de aankomende jaren blijven groeien, het komende schooljaar zal de huisvesting en het 
leerlingenaantal een belangrijk onderwerp blijven van onze bijeenkomsten om zo de veiligheid en de 
kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. 

Geluid/Omgeving 

Op initiatief van de MR is op de dependance van Razeil is een aanpassing gedaan in de Akoestiek 
van het pand. De galm vanuit de lokalen is gereduceerd door het plaatsten van geluidsabsorberende 
schuim kegels aan het plafond. Dit heeft een verbetering opgeleverd, waardoor het prettiger spelen 
en werken is in de openruimtes. 
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Op het schoolplein is, in samenwerking met de Windwijzer en de gemeente een kunstgrasveld 
gerealiseerd en zijn er boomstronken geplaatst om de veiligheid te optimaliseren. Aankomende jaren 
wordt gekeken hoe het schoolplein verder speelser, groener en schoner kan worden. 

Vertrouwenspersonen en klachtenafhandeling 

Beide onderwerpen zijn meerdere malen teruggekomen in de vergadering en geconcludeerd kan 
worden dat hier extra aandacht naar uit moet gaan. De zichtbaarheid van vertrouwenspersonen voor 
zowel kind, leerkracht als ouder staat voor volgend jaar op de agenda. Hiernaast kan er een 
verbeterslag gemaakt worden in de klachtenprocedure. Ook dit is een speerpunt van zowel MR als 
directie voor aankomend schooljaar. 

 Formatieplan 

Het formatieplan blijft, met het ASG brede lerarentekort, een uitdaging om tijdig rond te krijgen. 
Diplomering, taken, werkdruk en de wensen en ambities van leerkrachten zijn tot op heden, waar 
mogelijk gehonoreerd. De directie heeft hier tijdig en creatief op weten in te spelen. De transparantie 
in de gemaakte keuzes en de communicatie naar de MR kan verbeterd worden.  Dit staat voor 
aankomend jaar als speerpunt op de agenda.  

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) 

In de GMR zit een vertegenwoordiging vanuit alle MR-en van de ASG. Eens per zes weken wordt 
overleg gevoerd tussen de GMR en het College van Bestuur van ASG. Daarnaast zijn er eens per 
acht weken overleggen tussen de GMR en de achterban (de overige MR-en). Tijdens dit achterban 
overleg wordt opgehaald wat er speelt bij de MR-en, en wordt een terugkoppeling gegeven van de 
overleggen tussen GRM en bestuur. Afgelopen jaar is uitgebreid gesproken over het lerarentekort, 
het ouderbeleid en het Nationaal plan onderwijs. 

OPR (Ondersteuningsplanraad Passend Onderwijs)  

De OndersteuningsPlanRaad vanuit Passend Onderwijs komt iedere zes weken bij elkaar om met 
leden (leerkrachten en ouders) in gesprek te gaan over passend onderwijs. Bij dit overleg zit ook de 
bestuurder vanuit Passend Onderwijs aan tafel. Er zijn verschillende aandachtsgebieden waar vanuit 
de OPR op gestuurd wordt, zoals ouderbetrokkenheid, financiële situatie van het 
samenwerkingsverband, het dekkend aanbod en de kwaliteit van dit aanbod. 

 

 

 

 

 


