
NOTULEN 
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking 

  Woensdag 11 juli 2018 
 

DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

AANWEZIG: 

Oudergeleding: Karin van den Akker, Jolijn van Inge, Karin van den Akker, Juscha Koopmans, 

Mohammed Khlifa en Jaap Kalfsbeek 

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

Gast: Debbie Poulos (ouder en tevens lid OR) 

AFWEZIG: met bericht: Lex Zwijsen 

 

ONDERWERPEN 
 

1. Opening vergadering, rol notulist en nieuws vanuit de GMR 
Jaap Kalfsbeek opent de vergadering. Er is op dit moment geen nieuws vanuit de GMR. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Evelien heeft een opmerking: rondvraag: Jolijn met Hubert in gesprek over tenues. Was een 

vergissing. Jorien ging naar Hubert. Maar er zijn al nieuwe shirts aangeschaft, alleen zijn deze 

klein genoeg? Hubert heeft aangegeven dat het goed komt, komt doordat de onderbouw nu 

ook mee voetbalt.  

Huisvesting: Komt voor 1 hoeklokaal folie. Er is meerjarig onderhoud, dit moet uit het potje 
onvoorzien. Voor de grote dakramen worden offertes voor aangevraagd, kunnen ook 
bediend worden. Was een erg positief gesprek. 
De notulen van de vorige vergadering (d.d. 29 mei 2018) zijn vastgesteld. 
 

3. Driehoeksoverleg 02.07.2018 
Er gaan een aantal leden vanuit de OR vertrekken en er komen dus posities vacant. Vanuit 
de MR is besproken over het standpunt van de MR rondom (toekomstige) groei van de 
school. 
 

4. Theatervoorstellingen (opzet) 

Het voorstel vanuit de MR is volledig overgenomen. 1x optreden en 1x sing-a-long. Als 
broertjes en/of zusjes uit de klas worden gehaald om te kijken is dat aan de ouders. De 
spelregels moeten duidelijk en uniform worden opgesteld en gelden voor iedere klas. 

5. Huisvesting Ontdekking (standpunt MR m.b.t. groei) 
Naar aanleiding van het besprek met de schoolleiding en de MR is gesproken met het ASG 
over de mogelijkheden te krimpen. De kern is de vraag of je moet willen doorgroeien, of 
moet willen gaan voor krimp. De MR is helder in deze vraag, en wil gaan voor krimp om het 



leefbaar te houden in school  en het klimaat binnen school hanteerbaar te maken, ook om 
binnen de wettelijke kaders te kunnen blijven qua beschikbare ruimte per leerling. De MR 
houdt vast aan 3.5m2 per kind. Vertrekpunt is krimp met behoud van lokaalrecht. Concreet 
betekent dit dat er geen kleuterklassen bij komen. In september komt dit onderwerp terug 
op de agenda van de MR, in samenspraak met de schoolleiding. 
 

6. Formatie 
Voor wat betreft het delen van de formatieplaatsjes en klassenverdeling, voorafgaand aan 
de officiële openbaring van de verdeling, zouden hier afspraken school breed over gemaakt 
kunnen worden. Het kan zijn onder druk van ouders dat sommige leerkrachten meer 
informatie delen dan anderen, en dit zorgt voor onrust. 
 
Onder leerkrachten bij de Ontdekking kan gesproken worden over wat je als leerkracht wel 
en niet in rapporten zet, en over welke toon je aanhoudt (feedback geven) De 
leerkrachtengeleding van de MR brengt dit in een vergadering. Ook wordt nagegaan of 
leerkrachten druk ervaren van ouders en of dit een onderwerp is dat school breed opgepakt 
moet worden. 
 

7. Continu rooster (vrijdag tot 14u) 
De MR heeft navraag gedaan hoe ouders erin staan rondom een continurooster op vrijdag, 
i.p.v. een continuerend rooster. De kleuterleerkrachten staan niet achter het voorstel, dat 
neemt niet weg dat de kleuterleerkrachten feitelijk teveel contacttijd met kleuters hebben 
en hier naar gekeken moet worden. Evelien gaat met Jorien langs de schoolleiding en 
rapporteert hierover terug in de MR. 
 

8. Nieuwe schooltenues 
Tijdens het MR overleg in september wordt hier over gesproken. 
 

9. Gebruik Social Media (bovenbouw leerlingen) 
In de bovenbouw krijgen kinderen les over Social Media, waarbij ouders ook zich bewust 
moeten zijn over het eigen Social Media gebruik. Dit komt terug in de nieuwsbrief. Eventueel 
zou al jonger kunnen worden ingezet op lessen rondom Social Media. School zou ook 
kunnen communiceren over welke gedragscodes besproken worden. Evelien pakt dit 
agendapunt op. 
 

10. Onderwerpen Nieuwsbrief 
Het theatervoorstel is aangenomen en in gang gezet. Dit betekent dat er 1x per jaar een 
voorstelling van 15 minuten wordt gegeven door een klas , en 1x per jaar een (massale) 
voorstelling waarin 1 liedje per klas wordt gepresenteerd. Op de MR pagina op de website 
staat het plan uitgebreid toegelicht. Er ook de mogelijkheid voor ouders om een broertje of 
zusje te komen halen uit de klas en te laten kijken naar de voorstelling, deze kinderen vallen 
op dat moment onder de verantwoordelijkheid van ouders.  
 
De school is inmiddels 15 jaar oud. Op initiatief van de MR is samen met de gemeente 
gekeken naar mogelijkheden op korte termijn om het leefklimaat binnen de school 
aangenamer te maken. Op korte termijn wordt folie geplaatst op de ramen van het meest 
warme lokaal. Ook wordt direct een offerte aangevraagd voor grote dakramen die ook open 
en dicht kunnen. De MR is zeer positief over deze mogelijkheden. 
 
De MR heeft een stevige constructieve discussie gehad met de schoolleiding over de 
(mogelijke) groei van de school. De kern is de vraag of je moet willen doorgroeien, of moet 



willen gaan voor krimp. De MR is helder in deze vraag, en wil gaan voor krimp om het 
leefbaar te houden in school, maar ook om binnen de wettelijke kaders te kunnen blijven 
qua beschikbare ruimte per leerling (3.5m2). Vertrekpunt is krimp met behoud van 
lokaalrecht voor De Ontdekking. 
 

11. Rondvraag 
- Hoe zorgen we voor MR continuïteit rondom verkiezingen, hierover gaat de MR de 

komende periode zich buigen? 
- Evelien gaat uit personeelsgeleding MR, vindt het na 7 jaar genoeg. Ook gaat ze een 

studie oppakken, het is tijd voor iemand anders uit de personeelsgeledingen.  
- Schoolfotograaf: niet algemeen positief over de achtergrond en kwaliteit. De OR heeft 

hier ook gesprekken over. Patricia pakt dit punt op, Yoka communiceert hierover.  
- Een school breed gedragen afspraak moet zijn dat alle leerkrachten 8.15 in de klassen 

staan.  
- Agendadata MR komende schooljaar wordt door Jaap opgesteld en voorgelegd aan de 

overige MR-leden. 
- Schade oplopen aan (dure) kleding tijdens schooltijd, valt onder op eigen risico 

meegeven van de ouders. Grove opzet in plaats van onrechtmatig handelen laten 
aanpassen in reglementen, Jaap pakt dit op. 
 

12. Sluiting 
Jaap bedankt de aanwezigen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 


