
NOTULEN 
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking 

  Dinsdag 9 maart 2021 
 

DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

Aanwezig (online): 

Oudergeleding: Jolijn van Inge, Juscha Koopmans ,Cindy Lurling  en  Mandy Roelvink 

Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Jorien van Dijk (online), Sabrina Steffan en Leila Chemlali 

 

ONDERWERPEN 
1. Rollen en processen 

Op dit moment verloopt het contact soms  rommelig. Laten we duidelijk naar elkaar zijn wanneer we 
een reactie van elkaar verwachten. Zodra er agenda punten komen reageren we daar niet via de 
mail op. De vergadering leent zich om hier een mening over te hebben. Whatsapp groep is alleen 
voor mededelingen, maar niet voor meningen/discussiepunten.  

Notulen wordt binnen 72 uur gemaakt en daarna doorgestuurd naar de gehele MR. Mr heeft een 
week om feedback te geven, daarna gaan de notulen naar Hans. Zodra de feedback van Hans is 
verwerkt stuurt Leila de notulen naar Marco (om online te zetten) met de MR in de cc.  

Het is belangrijk dat documenten die rond worden gestuurd vanuit de MR door alle leden is gezien 
en gelezen.  

We moeten ons goed bewust zijn met welke rol wij in de MR zitten en hoe we komen aan de 
onderwerpen die we in de vergadering inbrengen. Soms is het goed als onze achterban zelf dingen 
opneemt met directie / leerkrachten. 

Dit punt komt ook op de volgende agenda, zodat we hier scherp op blijven.  

2. Corona maatregelen 

Ouders hebben een aantal oplossingen aangedragen, maar de meeste oplossingen worden weerlegd 
door de leerkrachten. Als MR komen we niet tot een oplossing dus Jusha, Mandy en Yoka gaan in 
gesprek met directie om mee te denken over oplossingen om zo snel mogelijk terug te gaan naar het 
oude rooster.  

 

Gezien de korte tijd die we hebben (ivm de avondklok) en aangezien punt twee veel tijd in beslag 
heeft genomen verschuift de rest van de punten naar de volgende vergadering.  

 

 

 
 


