NOTULEN
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking
Woensdag 24 juni 2020
DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR
Aanwezig (online):
Oudergeleding: Jolijn van Inge, Juscha Koopmans, Mohammed Khlifa, Jaap Kalfsbeek en Karin vd
Akker
Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Jorien van Dijk, Yolanda van der Roest en Leila Chemlali

ONDERWERPEN
1. Opening vergadering/GMR.
Er komt een nieuwe CMR, deze wordt vertegenwoordigd door PO en VO. Vanuit deze CMR
zijn verschillende werkvormen gecreëerd die met verschillende onderwerpen aan de slag
gaan.
2. Vorige notulen.
Notulen vorige vergadering worden op dezelfde dag als de notulen van deze vergadering
verstuurd.
3. Mail
Het punt mail komt standaard op de agenda. Dan bespreken we de mails die binnen zijn
gekomen en of deze ook zijn beantwoord (en hoe ze zijn beantwoord).
4. MR-regelement.
Voordat we het regelement tekenen willen we in gesprek gaan met directie over hoe de
vergoeding voor ouders eruit gaat zien. Begin dit schooljaar is teamgeleding MR met directie
in gesprek gegaan over het compenseren van uren, dit ligt ingewikkeld aangezien wij niet
werken met een normjaartaak. Volgend schooljaar zullen we hier verder over in gesprek
gaan. We willen ook verder in gesprek gaan over het stakingsgeld. Laatste berichten zijn dat
het gestort is op de rekening van de Ontdekking. Als laatst is er ook een vraag over de
overblijfvergoeding (hoe wordt dit geld weggezet?) Jaap stelt morgen (25/6) een mail op met
deze vragen naar directie.
5. Huisvesting
Jaap en Jolijn hebben contact gehad met een ambtenaar van de gemeente. Hieruit is niets
concreets gekomen. Mevrouw van de gemeente zegt dat we geduld moeten hebben. Er
liggen plannen waar men mee bezig is, maar het is belangrijk om niet te veel geluiden vanuit
ons te laten horen. Dit heeft wellicht een negatieve invloed op de plannen. Aankomende
week horen wij van deze mevrouw meer informatie over de inhoud van het plan. Het
onderwerp huisvesting roept meer vragen op over de instroom/uitstroom. We willen graag
met directie in gesprek over de cijfers, hopelijk kan dit de tweede week van het schooljaar.

6. Activiteitenplan
Jaap maakt een lijst met activiteiten voor aankomend schooljaar met nieuwe vergaderdata.
Deze wordt naar ons toegestuurd. Er worden verschillende punten genoemd voor op de
agenda volgend jaar:
- 4-jarigen
- Continurooster
- Snappet (onderzoeken hoeveel we achter de snappet werken en de tijd voor de creatieve
vakken waarborgen).
- Evaluatie thuisonderwijs.
7. Rondvraag/ onderwerpen nieuwsbrief:
Nieuwsbrief: We delen ons activiteitenplan voor aankomend schooljaar met de vraag of
ouders nog ideeën hebben voor op onze agenda. We noemen dat we gaan kijken naar het
schoolrooster.
Rondvraag: Jolijn heeft offertes aangevraagd om de ramen te verbouwen, waardoor de
bovenkant van het raam ook open kan. Jolijn vraagt zich af wie dat budget beheerd. Jaap gaat
dit navragen bij het driehoeksoverleg, ook gaat hij hier vragen stellen over de mechanische
ventilatie op razeil.

