
NOTULEN 
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking 

  Dinsdag 23 januari 2018 
 

DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

AANWEZIG:  

Oudergeleding: Jaap Kalfsbeek, Jolijn van Inge, Mohammed Khlifa, Juscha Koopmans 

Teamgeleding: Evelien Okkinga, Jorien van Dijk, Yoka Verhoeven, Leila Chemlali, Lex Zwijsen 

 

AFWEZIG: met bericht: Karin van den Akker (OG) 

 

ONDERWERPEN 
 

1. Opening vergadering en huishoudelijke mededelingen 20:00 – 20:10 

 

Welkom door Jaap. Karin had de vergaderdag verkeerd in de agenda staan; deze dag is de vorige 

keer op verzoek van Evelien gewijzigd naar 23-01-2018. 

Tot aan de zomervakantie vergaderen we op: di 6 mrt 2018, woe 18 april 2018, di 29 mei 2018 en di 

10 juli 2018. 

 

2. Notulen 19-12-2017 20:10 – 20:25 

De naam van Jorien van Dijk staat verkeerd vermeld. Dit wordt aangepast. Excuses. 

Punt 8: schoolbegroting 2017-2018 

Mohammed maakt zich zorgen over de gevolgde procedure rond de schoolbegroting. Als het gaat 

over te maken (beleid)keuzes wil de MR graag eerder mee denken en kennis hebben van 

begrotingen die wat verder in de toekomst liggen. Nu kijken we naar de actuele begroting en is het 

lastig om hier nog op te kunnen sturen. Hans van Kooten heeft tot nu toe geen vragen ontvangen 

over de begroting voor het lopende kalenderjaar 2018. 

 

3. Driehoeksoverleg 15-01-2018 20:20 – 20:35 

Driehoeksoverleg: de notulen zijn nog niet beschikbaar. Jaap zal deze verzorgen. 

Hans en Hubert hebben een toelichting gegeven op Dalton/Covey en het beeldmerk wat binnen de 

school gevoerd gaat worden. 

De brandweer heeft gekeken naar de toegankelijkheid van het plein (voetbalkooi) en kunnen bij 

calamiteiten het plein op. Geparkeerde auto’s worden bij calamiteiten weggezet of geduwd zodat 

het plein bereikt kan worden. 

Sinterklaas is positief geëvalueerd. Het aantal veegpieten kan verhoogd worden. De landelijke trend 

wordt gevolgd in deze. 



De tent met versnaperingen tijdens Kerst wordt zeer op prijs gesteld en is erg gezellig. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar is het een mogelijke optie om “Welkomsthapje/drankje” te 

organiseren voor nieuwe ouders van de Ontdekking. 

In februari is er een pilot (3 weken) m.b.t. groepsdoorbroken buitenspelen, waarbij bovenbouwers 

een mediation-rol gaan vervullen bij conflicten. 

 

4. Parkeersituatie school 20:35 -20:45 

De parkeersituatie rond de school blijft chaotisch. Er is overleg tussen de gemeente en beide scholen 

(zie stukje van Esther van de windwijzer in de Nieuwsbrief). Wellicht kunnen wij als school meer het 

lopen en fietsen promoten middels een beloningssysteem. Het is nog onduidelijk of er een kiss and 

ride strook komt. We checken nog het stukje in de Nieuwsbrief hierop. 

 

5. Toelichting HB/NEO (Evelien) 20:45 – 20:55 

 

Evelien heeft nagevraagd bij Hubert. Het beleid is aan verandering onderhevig. Het huidige beleid is 

zodanig ingeburgerd dat het bijna ‘gewoon’ is. Daardoor komt het in de schoolgids niet zo expliciet 

naar voren. In het kader van het komende toezicht worden alle beleidsplannen aangepast waar 

nodig en alle protocollen/mappen inééngevlochten. 

 

5a. Bereikbaarheid MR 

 

De notulen van de MR kunnen geplaatst worden na goedkeuring Hans en Hubert. 

De data van de vergaderingen kunnen op de site geplaatst worden. De agenda wordt iedere 

bijeenkomst vastgesteld en ingedeeld in openbaar en besloten deel, indien nodig. Belangstellenden 

kunnen de agenda opvragen bij de MR leden. 

Op de site komen de namen van de ouder en personeelsgeleding met de klassen waaraan zij 

gekoppeld zijn/kinderen hebben. 

Stukje van Karin n.a.v. de jaarvergadering kan op de site geplaatst. 

 

 

6. Input GMR financieel overzicht ASG 20:55 – 21:10 

Er zitten grote verschillen in de aangeleverde stukken tussen begroting en realisatie. Vragen over 

deze stukken graag voor 30 jan 2018 bij Mohammed, zodat hij ze op kan sturen naar Frieda (GMR). 

Vragen over speerpunt leegstand en krimpscholen wordt toegestuurd door Jaap/Karin naar 

Mohammed. 

 

7. Ziekteverzuimcijfers OBS de Ontdekking 21:10 – 21:20 

 

De verzuimcijfers op onze school liggen lager dan het gemiddelde bij de ASG. 

Juscha vraagt bij Hans en Hubert na hoe wij talenten van onze ouders (lees: in bezit van 

onderwijsbevoegdheid) op de Ontdekking kunnen gebruiken. 

 

8. Veiligheid en Welzijn 21:20 – 21:35 

Beleid maakt deel uit van kwaliteitsplan.  In het kader van het komende toezicht worden alle 

beleidsplannen aangepast waar nodig en alle protocollen/mappen inééngevlochten. 



De personeelsgeleding geeft uitleg over KanVas; sociaal-emotioneel volgsysteem dat 2x per jaar in 

de klassen wordt afgenomen. Het is voor ouders prettig om hier een toelichting in het rapport bij te 

krijgen of een toelichting op de informatieavond aan het begin van het schooljaar en wordt op de 

ouderavond Kanjertraining aan de orde gesteld. Evelien neemt hiervoor contact op met 

Annemarie/Joline. 

 

9. Wet bescherming persoonlijkheidsgegevens 21.35 – 21.45 

Bij het ondersteuningsbureau van de ASG werken 3 mensen dit uit. Stukken worden via 

clusterdirecteur/directie gedeeld. De bekostiging is een punt van aandacht. Er is namelijk geen 

verschil in bekostiging tussen grote en kleine scholen, terwijl de uitvoering wél meer tijd en 

inspanning kost. De procedures zijn ingewikkeld bijvoorbeeld in geval van gescheiden ouders. 

Onderzocht moet worden op welke wijze de toestemming van onze ouders kan worden verkregen 

en welke derden de beschikking hebben/krijgen over onze gegevens. Stukken doorlezen van Hans 

blijft actueel. 

 

10. Rondvraag 21.45 – 22.00 

Kan de wijze waarop de Theatervoorstelling ingevuld wordt aangepast/veranderd worden? 

Nikaye/Marieke worden uitgenodigd om toe te lichten en uit te leggen op een volgende vergadering 

door Evelien. 

 

Acties: 

 Vragen over schoolbegroting en begroting ASG naar Mohammed 

 Juscha vraagt na bij HenH naar talenten van ouders 

 Toestemming voor notulen op de site door Lex 

 Invulling site door Jolijn 

 Nieuwsbrief checken op parkeerbeleid 

 Stukken lezen over Wet persoonsgegevens 

 Informatiemomenten KanVas door Evelien 

 


