
NOTULEN 
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking 

 26 oktober 2021. 
 

 

DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

Aanwezig  

Oudergeleding: Jaap Kalsbeek, Karin van den Akker, Cindy Bernet-Lurling, Harm-Anton Kiefte. 

Teamgeleding: Yolanda van der Roest, Sabrina Steffan, Lars Migchelbrink en Yoka Verhoeven 

(notulist). 

ONDERWERPEN 
 

Punt 1. Opening vergadering 19.30 u 

 

Punt 2. Notulen vorige vergadering en actiepunten 

Punt 11. Overleg directie- Lars overblijfgeld besteed aan schoolreisje. Hoe wordt dat beslist? Overblijf 

in coronajaar niet uitgegeven. Ouders meer betaald dan besteed. Wordt weggestreept tegen 

schoolreisje. Het geld is van de ouders , directie moet het de MR meedelen. Er is niet een duurder 

schoolreisje gedaan, omdat …. 

Hoogte ouderbijdrage 40 euro is goedgekeurd.  

Punt 13. Cursus ook Lars , Cindy en  Harm gaan de cursus doen. 18 november online.  

Schoolgids staat online? 

Notulen akkoord 

 

Punt 3. Taken en aantal MR-leden: 

Voorzitter Karin 

Vicevoorzitter: Jolijn 

Secretaris: Yoka (waarnemend) Leila 

Tijdbewaker: Lars 

Commissies: huisvesting: Jolijn 

Financiën : Harm-Anton 

Schoolplein : vergroening schoolplan Yoka 



NPO : Lars en Karin 

GMR: Evelien 

Formatieplan Jaap, Evelien 

Instroomcijfers : Yolanda  

Vertrouwenspersoon/klachten: Sabrina, Cindy 

Reglement/Statuut Jaap 

Nieuwsbrief: Harm-Anton na 3 dagen doorsturen na secretaris. Die verzorgt een social schools. 

 

Punt 4 update huishoudelijk regelement MR. 

Regeltje over zwangerschapsverlof en tussentijds terugtreden en weer terugkomen. Moet komen 

van Bram. 

Aanpassen af- en aantreden leden. 

Aantal MR leden:  nu nog zo laten, evaluatie in de loop van het jaar. 

 

Punt 5 Nieuws vanuit de GMR 

Evelien: voorstel nieuwe gesprekscyclus een persoonlijk jaargesprek. Goede voorbereiding nodig 

door beide partijen.  1 gesprek als leerkracht langer in dienst. Voor startende leerkrachten 3 

gesprekken. Alle gesprekken voor alle geldingen identiek. Dit is de vraag of dit mogelijk is.  

 

Punt 6 continu rooster  

Lars: Te weinig personeel voor de overblijf. Pauze van de leerkrachten staat onder druk. Lars en Cindy 

gaan onderzoeken. Koppel terug naar directie. Cindy informeert tijdens de cursus.  

 

Punt 7 en 8 Jaarvergadering plannen en hoogte ouderbijdrage. 

Voorafgaand aan volgende vergadering om 19.00 u. wordt de jaarvergadering. Hoogte ouderbijdrage 

is al goed gekeurd. 

 

Punt 9  Doelen en speerpunten directie 2021-2022 

Dit is in al toegelicht tijdens de onlinevergadering. 

 

Punt 10. Schoolondersteuningsprofiel. 

Goed gekeurd. 

 



Punt 11.  Onderwerpen nieuwsbrief en rondvraag. 

Dit zijn de onderwerpen voor de nieuwsbrief. Harm-Anton maakt een stukje. Als er niet binnen 3 

dagen is gereageerd dan gaan we ervan uit dat het akkoord is. 

Taakverdeling 

Jaarvergadering 

Schoolgids online 

Samenwerking MR directie 

Goedkeuring ouderbijdrage 40 euro 

Vertrouwenspersoon 

Jaaragenda  

 

Rondvraag: 

Npo : vragen vanuit DE MR er staan nog 27 vragen open. Deze worden meegenomen bij het overleg 

met Anita 

Npo Steam: lars geeft een toelichting.   

Sluiting om21.10 u 

 

 

 

 

 

 

   

 


