
NOTULEN 
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking 

  Woensdag 22 januari 
 

DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

Aanwezig: 

Oudergeleding: Jolijn van Inge, Juscha Koopmans, Mohammed Khlifa en Karin vd Akker 

Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Evelien Okkinga, Jorien van Dijk en  Leila Chemlali. 

 

ONDERWERPEN 
 

1. Opening vergadering/GMR. 
Geen nieuwe informatie.  
 

2. Vorige notulen. 
Vorige notulen zijn nog niet vastgesteld door Hans. 
Directie gaat met overblijf bespreken of er meer tijd kan worden gecreëerd voor de 
overgang. 
Leerkracht is verantwoordelijk voor overblijf 
Punt overblijf komt op de parallel vergaderingen 
Richtlijnen van de overblijven worden vernieuwd à Kunnen deze ook langs de MR? 
 

3. Driehoeksoverleg 
Gemeente gaat het schelpenpad verbreden en het voetbalveld wordt netjes gemaakt tijdens 
het verbouwen van de parkeerplekken. 
 

       4.  Verslag vertrouwenspersoon 
Er zijn twee vertrouwenspersonen op school, deze worden beter zichtbaar gemaakt d.m.v. 
posters. Er is geen verslag van de vertrouwenspersonen, omdat er te weinig gebruik van 
wordt gemaakt.  
 

5. Huisvesting 
Geen nieuwe informatie. Doel blijft geen groei, maar stabiel blijven. 
Gemeenteraadsvergadering is eind van de maand. Voor de vergaderingen moeten er al 
stukken worden ingediend. Is het mogelijk dat MR deze stukken inziet? 

Volgende MR-vergadering komt het punt; de ruimte om de school op de agenda. Yoka en 
Yuscha gaan hierover brainstormen. Volgende vergadering vertellen zij hier meer over. 
Wellicht kan groep 8 gymmen op een andere locatie? 

Sabrina gaat nakijken of het fietsexamen ook al in groep 6 kan worden afgenomen. 

 



6. Functioneren MR (procesmatig/informeren MR) 
Er is een mail vanuit Hans eerst naar teamgeleding gestuurd, later pas naar oudergeleding. 
Vraag van oudergeleding is of de hele MR tegelijk geïnformeerd kan worden (team bespreekt 
dit tijdens bijeenkomst met directie).  
Voor de MR is het niet duidelijk hoeveel kinderen er maandelijks instromen. Wij willen hier 
een overzicht van (team legt deze vraag neer bij directie). 

 
7. Klachtenregeling 

- 
 

8. Pré advies groep 6 
Binnen Almere is dit de gang van zaken. Dit is geen MR punt. De vraag wordt wel gelegd bij 
de GMR door Juscha. Sinds het rapport digitaal wordt verstuurd, wordt deze niet meer 
getekend. Wellicht kan het tekenen als vervanging dienen voor het tekenen van het advies? 

 
9. MR-verkiezingen 

In de nieuwsbrief wordt vermeld dat de verkiezingen eraan komen. 

 
10. Aanvullingen website 

Jolijn gaat de website updaten (huishoudelijk regelement) 
 

11. Rondvraag/ onderwerpen nieuwsbrief: 

Nieuwsbrief: 

- Vertrouwenspersoon 
- Buitenspeelruimte 
- Druk van de cito’s  
- Verkiezingen  

 

 

 
 
 
 


