Jaarverslag 2016-2017
Medezeggenschapsraad
OBS de Ontdekking

Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de Medezeggenschapsraad van openbare
basisschool de Ontdekking over het afgelopen schooljaar. Op deze wijze legt de MR formeel
verantwoording af over haar activiteiten gedurende dit schooljaar.
Het jaarverslag MR 2016-2017 zal ook worden gepubliceerd op de website van de school.
We willen graag de rol en taken van de MR nog even kort schetsen, zodat u weet wat u van
ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Rol en werkwijze van de MR
De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de
belangen van zowel ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. Voor
veel scholen binnen Almere, zo ook voor de Ontdekking, is het bestuur de Almeerse
Scholengroep (ASG). De directie van de Ontdekking, Hans van Kooten en Hubert Vrind,
worden hierbij beschouwd als de dagelijkse vertegenwoordigers van het bestuur op school.
De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de
school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte
daarvan, wordt de MR over een aantal zaken verplicht ofwel om advies dan wel om
instemming gevraagd. Maar de MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de
school aangaan.
De MR werkt op een ‘open’ wijze. De vergaderdata van de MR staan op de website van de
school evenals de agenda en de notulen van de vergaderingen. In principe zijn de
vergaderingen van de MR openbaar en heeft u als ouder of teamlid het recht om de
vergaderingen bij te wonen. Wilt u als ouder een onderwerp inbrengen kan dat ’s morgens, op
de dag van de MR vergadering, tijdens de speciaal hiervoor bestemde inloop. De enige
uitzondering in de openheid van ons functioneren is als er gesproken wordt over personen of
persoonlijke aangelegenheden. Dit gebeurt natuurlijk vertrouwelijk.
Naast het adviseren over plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur, kan de
MR zelf ook komen met voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van onze
kind(eren) en de teamleden te verrijken.
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MR leden:
Oudergeleding
Karin van den Akker
Iskra Beumer
Chantelle de Rosario
Jacqueline Hoefmans
Jaap Kalfsbeek
Onno Snepvanger
Teamgeleding
Eugenie Halfwerk
Evelien Okkinga
Seya de Valk
Yoka Verhoeven
Lex Zwijsen

Communicatie commissie
Partnerschapsteam

Voorzitter

Gestopt wegens verhuizing
Ingestapt dit schooljaar als
vervangend MR lid van Iskra

GMR

Partnerschapsteam
ouderparticipatie
Notulist
Vicevoorzitter

OPR

CMR

Onderwerpen waar de MR zich het afgelopen schooljaar in verdiept heeft en/of advies over
heeft gegeven
 Zichtbaarheid
Dit blijft een punt van aandacht. Ondanks dat er al het een en ander gedaan is aan de
zichtbaarheid van de MR (leden) binnen de school blijft het een terugkerend thema.
De MR (leden) moeten met foto zichtbaar worden op de site van school, MR stukjes
moeten in de nieuwsbrief geplaatst blijven worden, de inloop moet meer bekendheid
krijgen aangezien hier nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. De MR teamgeleding
gaat meer informatie met de rest van het team delen via de schoolmail.
 Financiën
Er wordt namens onze school (veel) geld afgedragen aan het bestuur. Ondanks vele
vragen en verzoeken vanuit het werkveld richting bestuur blijft veel onduidelijk.
Transparantie wordt (vooralsnog) niet gegeven, de leden van de MR blijven dit
namens de Ontdekking actief en nauwlettend in de gaten houden.
 Huisvesting
Wij maken dit schooljaar gebruik van het hoofdgebouw (Kraaiennest 6), de
dependance op het schoolplein van het hoofdgebouw (Kraaiennest 12) en de
dependance aan de andere kant van het Grootzeil (Razeil 1). Er is 1 lokaal ingericht
voor extra activiteiten verder zijn alle lokalen dit jaar bezet door klassen. Over de
verdeling van de beschikbare ruimte is de MR namens de directie op de hoogte
gehouden. Wel is het afgelopen jaar onderzocht of de beschikbare ruimte voor de
kinderen in de school voldoet aan de wettelijke eisen. Een kind heeft ‘recht’ op een
minimaal bruto vloeroppervlak van 3,5 m2. Er moet onderzocht worden of dit bij de
Ontdekking zo is. Hier wordt komend schooljaar opvolging aan gegeven.
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Het bestuur van de ASG is aangesproken op de kosten van de huisvesting, leegstaande
panden en scholen met minder dan 200 kinderen. Het bestuur van de ASG heeft
toegezegd met een huisvestingsplan te komen. De MR houdt hier vinger aan de pols.
 CMR (Cluster Medezeggenschapsraad)
- Heeft geprobeerd dit jaar meer transparantie van het bestuur (ASG – Almeerse
Scholen Groep) te krijgen m.b.t. de uitgaven.
- Social media protocol – ASG breed?
- Profilering per school moet duidelijker.
- Uitstroom niveau groep 8 leerlingen, welke toetsen worden er gebruikt, is er
verschil en zo ja is dit significant?
- Met welk model (overleg- of basismodel) gaat er komend jaar op de scholen
gewerkt worden.
- Komend jaar komt er een nieuwe structuur GMR/CMR/MR
 GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
- Afgelopen jaar is er een nieuwe directeur PO ASG benoemd.
- De begroting is (nog) niet goedgekeurd
 OPR (Ondersteuningsplanraad Passend Onderwijs)
- Er is een kwaliteitsmonitor uitgezet.
- De ‘thuiszitters’ in Almere zijn in kaart gebracht en vergeleken met het landelijke
beeld.
- Overleg met de PABO m.b.t. passend onderwijs in de huidige praktijk en wat
wordt er gedaan vanuit de opleiding voor de studenten.
 Werkdruk
Ingebracht punt door een teamlid. Zij ervaart (samen met anderen uit het team) de
werkdruk als (te) hoog en heeft uitgezocht hoe dit kwam. De resultaten hiervan heeft
ze met de MR (en directie) gedeeld;
* Als je de cao en de jaarkalender naast elkaar legt, passen alle taken niet in de
daarvoor beschikbare uren. Het systeem klopt in dit geval dus niet.
* Om inzichtelijk te krijgen hoeveel uren je naast je lesgevende taak nu precies maakt
zou er vanuit de directie een uitgebreide en transparante uren- en taakverdeling
moeten zijn (cao), die gebaseerd is op het overlegmodel (waar onze school voor
heeft gekozen) en die ontbreekt dit jaar. De teamgeleding van de MR moet er beter
op letten dat deze informatie er is en bij het ontbreken hiervan dit achterhalen bij de
directie. Als dit op orde is kun je op individueel niveau veel beter nagaan of je
bepaalde taken wel of niet moet uitvoeren. De MR-leden zijn het er over eens dat dit
beter in de gaten gehouden moet worden in het nieuwe schooljaar, transparanter naar
de teamleden toe.
 Verkiezingen MR
Zoals in het MR regelement staat liep dit jaar voor iedereen van de oudergeleding het
MR lidmaatschap af. In juni zijn er daarom verkiezingen gehouden en zijn Karin en
Jaap herkozen, zij zullen komend jaar de MR oudergeleding gaan vormen met drie
nieuw gekozen ouders. Vanuit het team komen er twee nieuwe leden bij.
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 Jaarplan, Jaarkalender, Formatie en Begroting
Het jaarplan, de jaarkalender en de formatie van de Ontdekking voor het schooljaar
2017-2018 zijn goedgekeurd door de MR. De begroting voor onze school is door Hans
en Hubert bij het bestuur niet goedgekeurd, derhalve heeft de MR dat ook niet gedaan
en steunen zij de directie hierin.
 Afscheid Jacqueline, Onno, Chantelle, Seya en Eugenie
Afgelopen schooljaar hadden Jacqueline, Onno en Chantelle zitting in de
oudergeleding van de MR. Zij hebben zich om verschillende persoonlijke redenen niet
herkiesbaar gesteld bij de verkiezingen van de nieuwe MR oudergeleding voor het
komende schooljaar.
Namens de leerkrachten hadden Seya en Eugenie afgelopen jaar zitting in de MR en
ook zij zullen komend jaar niet meer terugkeren in de MR en vervangen worden door
twee nieuwe leden vanuit het team.
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