
NOTULEN 
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking 

  Dinsdag 6 maart 2018 
 

DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

AANWEZIG:  

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

Teamgeleding: Evelien Okkinga, Yoka Verhoeven, Leila Chemlali, Lex Zwijsen 

 

AFWEZIG: met bericht: Jorien van Dijk (TG) 

 

ONDERWERPEN 
 

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

 

Welkom door Jaap. Jorien is vandaag afwezig. 

Tot aan de zomervakantie vergaderen we op: di 27 mrt 2018 (ingelast 

formatie/begroting/schoolplan), woe 18 april 2018, di 29 mei 2018 en di 10 juli 2018. 

 

2. Notulen 23-01-2018 20:10 – 20:25 

Punt 6: GMR 

Mohammed gaat achter de gegeven antwoorden aan en bestudeert de informatie die wij recent 

gekregen hebben via Frieda Dekker (GMR). 

Punt 4: Parkeersituatie 

Leila en Evelien gaan bij de leerkrachten het parkeren op een andere plek dan de parkeerplaats voor 

de school promoten. 

 

Aanpassingen parkeergelegenheid Kraaiennest. 

Op donderdag 7 december jl. heb ik (Esther) samen met Hans van Kooten, de directeur van de 

Ontdekking een overleg op het stadhuis gehad omtrent de verkeersveiligheid aan het Kraaiennest en 

de parkeergelegenheid. Ook Maaike Schenk als wijkregisseur was aanwezig. Goed nieuws! We zien 

dat de gesprekken en klachten vanuit u, ons en omwonenden zoden aan de dijk gezet hebben en er 

zullen dan ook aanpassingen gedaan gaan worden m.b.t. de parkeergelegenheid en daarmee 

samenhangend de verkeersveiligheid aan het Kraaiennest. De projectleider mevrouw Winkelman en 

de verkeersdeskundige Dhr. Verhoeven hebben ons meegenomen in hun plannen. Ondanks dat de 

cijfers van de diverse verkeersmodellen laten zien aan dat er voldoende plekken zouden moeten zijn, 

erkent de gemeente ook dat de beleving en praktijk anders is en daarom is er gekeken naar een 

mogelijke herinrichting om de doorstroming te verbeteren. In deze herinrichting is er gesproken over 

het maken van een kiss & ride strook, waarbij er gekeken gaat worden om tussen de breng en 



haaltijd van de kinderen een parkeerverbod te doen laten gelden en tussen die tijden de strook 

gewone parkeerplekken te laten zijn. Tevens kunnen er dan óók nog 20 extra parkeerplekken 

gecreëerd worden. Tot slot is er gesproken over de mogelijkheid om het Kraaiennest geheel 

éénrichtingsverkeer te laten worden. Het parkeerterrein oprijden via Grootzeil, waarbij er dan bij het 

inrijden meer ruimte komt om de fietsers te laten passeren en het parkeerterrein verlaten via de 

Boelijn (langs Vomar). De voor, nadelen en mogelijke knelpunten zijn in kaart gebracht en worden 

weer meegenomen in de definitieve plannen. We zijn blij met deze stappen en de bereidheid van de 

gemeente, waarbij niet onvermeld kan blijven dat ons gedrag ook nog steeds een belangrijke rol blijft 

spelen. Is het echt nodig om met de auto te komen of kan het ook anders? En welk voorbeeld willen 

wij geven aan onze kinderen? Wanneer de plannen uitgevoerd gaan worden is op dit moment nog 

niet duidelijk. We zullen u zeker op de hoogte houden. Met vriendelijke groet, Esther van 

Wageningen en Samantha Bouwhuis Directie De Windwijzer 

 

3. Driehoeksoverleg 05-03-2018 20:20 – 20:35 

Driehoeksoverleg: de notulen van 15-01 en 05-03 zijn nog niet beschikbaar. Jaap zal deze verzorgen. 

Schoolplan: er wordt gewerkt aan een nieuw schoolplan voor de periode 2019-2022. De MR wil 

graag meedenken over keuzes die er te maken zijn. Dit heeft ook zijn weerslag op begroting en 

formatie. We vragen een toelichting op deze punten bij de directie in een ingelast overlegmoment. 

Voorstel hiervoor wordt dinsdag 27 mrt van 20.00 tot 21.30. hierin geven we ook het signaal in 

vroegtijdig stadium meegenomen te willen worden. 

Voorbereiding verificatieonderzoek inspectie: de Big Picture wordt a.s. donderdag gedeeld met het 

team en komt daarna als informatie naar de oudergeleding van de MR. 

Begroting: de huidige begroting (niet taakstellend, maar richtinggevend) is geaccepteerd door het 

Bestuur. Het formatieplan 2018-2019 is geschreven op een situatie uit het verleden. De huidige 

cijfers vragen om een aanpassing in het formatieplan. We hebben meer leerlingen in de prognose 

zitten dan waar mee werd gerekend. Dit wordt onderhandeld met de clusterdirecteur en begroting 

en formatieplan wordt aangepast en weer toegestuurd aan het Bestuur. 

 

4. Theater 20:35 -20:45 

Er kan zeker nagedacht worden over een andere opzet/vorm van de theatervoorstellingen. De 

beslissing hierover ligt voornamelijk bij het team i.v.m. wijzigingen in het lesprogramma. Vanuit de 

oudergeleding (Juscha) wordt een opzet gemaakt die kan worden ingebracht bij de teamleden die de 

theatervoorstelling vorm geven. 

 

 

5. 9e Kleutergroep 20:45 – 21:00 

 

De 9e kleutergroep was al opgenomen in eerder formatieplannen. De vraag was alleen of het een 

instroomgroep zou worden of een nieuw samengestelde (heterogene) groep. Het is een 

instroomgroep geworden. 

 

 

6. Toiletten 21:00 – 21:10 

Schoonhouden van de toiletten gedurende de dag blijft een punt van aandacht. Er wordt tussentijds 

schoongemaakt, maar een vies toilet aantreffen blijft vervelend. Controle m.b.v. wc-lijsten kan 



helpen om dit te verbeteren en tevens het (laten) melden bij de groepsleerkracht van vieze toiletten 

en calamiteiten bij de toiletten. 

 

7. Communicatie en functioneren MR 21:10 – 21:25 

 

We zijn van mening dat we beter zichtbaar en bereikbaar zijn door acties op het gebied van de site 

en de nieuwsbrief. Een foto voor op de site kan dit nog vergroten. We maken er een op een 

volgende bijeenkomst als we compleet zijn. MR zichtbaarheid naar teamleden toe blijft punt van 

aandacht. Leerkrachten worden binnen het netwerk geïnformeerd en kunnen bij informatie van de 

MR. 

 

8. Sponsoring 21:25 – 21:35 

Bij eventuele sponsoring moet de school alert zijn op Art. 21. Derden kunnen dan aanspraak maken 

op dezelfde gelden die onze school ontvangt. Voorzichtigheid is geboden bij sponsoring met 

commerciële inslag. 

Bij sponsorlopen aandacht voor het terugdringen van het competitie element (wie haalt het meeste 

op) en goed kijken welke doelen worden gesteund. We hebben een voorkeur voor lokale 

(school/buurt) doeleinden. 

 

9. Voorbereiding verificatieonderzoek Inspectie 21.35 – 21.45 

Het is nog de vraag of dit in april/mei gaat plaatsvinden. Alle handboeken, procedures en 

protocollen worden geactualiseerd, herzien en gekoppeld. Zowel team als oudergeleding krijgen 

deze stukken ter inzage. De MR oudergeleding is bereid om ook in gesprek te gaan met inspectie. 

 

10. Rondvraag 21.45 – 22.00 

De Covey/Dalton methodiek wordt verder uitgerold en vormgegeven. Aran de Ontdekker wordt het 

nieuwe boegbeeld van de school. Op vrijdag 16 maart wordt hij feestelijk geïntroduceerd met 

schatkaart op alle 3 de vestigingen van de school. 

 

 


