
NOTULEN 
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking 

  Woensdag 11 december 2019 
 

DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

Aanwezig: 

Oudergeleding: Karin vd Akker en Jaap Kalfsbeek 

Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Sabrina Steffan, Yolanda van der Roest, Jorien van Dijk en  Leila 

Chemlali. 

Afwezig: Jolijn van Inge, Juscha Koopmans, Mohammed Khlifa met tegenbericht. 

 

ONDERWERPEN 
 

1. Notulen vorige vergadering 
Jaap heeft kleine aanpassingen gemaakt in de notulen van november, het concept zonder 
deze aanpassingen ligt bij Hans. Afwachten op de feedback van Hans voordat wij deze op de 
website plaatsen. Jaap stuurt het jaarplan naar Sabrina en Yolanda.  
Actiepunten vorige notulen 
-Schoolplan heeft Jaap nog niet ontvangen van Mohamed. 
-Het team heeft teruggekoppeld aan de GMR dat het werkverdelingsplan niet werkt. 
-Teamgeleding MR zal het werkverdelingsplan niet tekenen voor akkoord maar wel voor 
gezien. Dit wordt op 7/01 ook besproken tijdens geblokte tijd met het team.  
-De begroting blijft voor iedereen onduidelijk, teamgeleding gaat onderzoeken of een cursus 
financiën voor de MR mogelijk is op de Ontdekking.   
 

2. Terugkoppeling overleg directie-MR 
-Overblijf is een taak van de leerkracht. Hans en Hubert hebben binnenkort een overleg met 
de coördinatoren van de overblijf, hier nemen ze ons onderwerp in mee.  
-Teamgeleding stuurt een herinnering naar het hele team over onze afspraken tijdens de 
overblijf.  
-De vragenlijst over het oudertevredenheidsonderzoek komt vanuit ASG. Er komt nog een 
verdiepingsvragenlijst, deze wordt besproken met de MR.  
-De clusterdirecteur van de Ontdekking en van de Windwijzer hebben volgende week samen 
overleg over huisvesting. Tijdens het volgend overleg met directie MR staat dit punt op de 
agenda. 
-Om toegelaten te worden tot de zomerschool moet een leerling voldoen aan een aantal 
criteria. Dit is op basis van Cito en eigen inzicht van de leerkracht. Deze toelating gaat in 
samenspraak met IB en ouders. 
 
 
 



-Punten volgend overleg: 
- uren MR 
- taakurenbeleid/activiteiten per bouw 
-stakingsgeld.  
 

3. Driehoeksoverleg  
Geen bijzonderheden, volgend overleg vindt plaats in januari. 
 

4. MR statuut/huishoudelijk regelement 
Deze zijn vastgesteld en worden verspreid.  
Het kwaliteitsbeleid wordt gekoppeld aan het schoolplan en deze verstuurd Jaap naar 
Hubert zodra hij de verzamelde feedback heeft ontvangen van Mohamed.  
 

5. Ziekteverzuim 
De Ontdekking zit onder de norm als school, namelijk onder de 1%.  

 
6. Formatieplan 2020/2021 

Hierover is geen nieuws, behalve dat er een aantal uitdagingen aankomen. 
 

7. Communicatie met achterban 
Notulen volgend scholjaar worden verplaatst naar archief. Jaap vraagt dit aan Jolijn 
Het stuk op de website: ‘waar staat de MR voor’ wordt gekopieerd en geplakt in de volgende 
nieuwsbrief. 

 
8. Schoencadeautjes 

Sommige ouders vinden de schoencadeautjes van Sint niet duurzaam. Het team neemt dit 
mee in de evaluatie voor Sint.  

 
9. Verkiezingen MR 

In januari ontvangen ouders een brief met de vooraankondiging van de verkiezingen 

In februari en maart ontvangen ouders meer informatie. 

In april/mei vinden de verkiezingen plaats.  

 

10. Nieuwsbrief 

- Bericht over het feit dat mediawijsheid ook een grote rol gaat spelen in de lagere 

groepen. 

- De taken van de MR. 

- Vermelden dat het huishoudelijk statuut is geactualiseerd.  

 

11. Informatie van Hans 

Hans geeft nog een korte toelichting over dat directie wat betreft de formatie van volgend 

schooljaar met een aantal uitdagingen te maken heeft. 

Hans heeft op de VVE avond met iemand gesproken over het schelpenpad en waarschijnlijk 

wordt deze betegeld, aangezien het dan onderhoudsvrij wordt. 

 

 

 

 

 

 



12. Rondvraag 

Karin vraagt zich af waarom er een voorlopig advies wordt gegeven in groep 6. Hans licht toe 

dat dit verplicht is vanuit ASG en dat er met het veranderen van de eindtoets in groep 8 een 

goede onderbouwing moet zijn van harde data. In groep 6 is het advies gebaseerd op toetsen 

en in groep 8 wordt daar ook werkhouding, motivatie en inzet aan toegevoegd. Dit punt keert 

terug op de volgende agenda.  

 

 

 

 

 
 


