NOTULEN
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking
Donderdag 1 november 2018
DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR
AANWEZIG:
Oudergeleding: Jaap Kalfsbeek, Jolijn van Inge, Mohammed Khlifa en Karin vd Akker.
Teamgeleding: Yoka Verhoeven, Jorien van Dijk, Leila Chemlali Evelien Okkinga en Lex Zwijsen.
AFWEZIG: met bericht: Juscha Koopmans (OG)

ONDERWERPEN
1. Opening vergadering en nieuws vanuit de GMR.
Welkom door Jaap.
2. Notulen vorige vergadering.
De notulen van de vergaderingen van 11-07 en 11-09 zijn in verslagvorm beschikbaar. Deze moeten
nog worden vastgesteld en bekeken of ze voor publicatie op de site geschikt zijn. Lex heeft deze
verslagen doorgestuurd aan Jaap en Jolijn.
Er gaat veel tijd overheen voordat de notulen op de site kunnen worden geplaatst door de check via
de directie. Deze is wel noodzakelijk i.v.m. formulering en (mogelijk) strategisch oogpunt.
We stellen voor om:
 De notulen per mail te verspreiden binnen de MR, binnen een week ná de vergadering. Ieder
lid heeft een week om zijn/haar reacties kenbaar te maken bij Jaap/Lex voor aanpassing van
de notulen.
 De aangepaste notulen worden voorgelegd aan HenH. Zij hebben een week om op deze
notulen te reageren bij Jaap/Lex.
 Op de eerstvolgende vergadering worden de notulen vastgesteld en doorgestuurd voor
publicatie op de site.

3. Driehoeksoverleg (geen notulen gemaakt).
Besproken met MR/OR: een ingelast overleg met clusterdirecteur Karlien Wegman op 12 november
a.s. 19.15 uur – 20.45 uur. Deze vergadering is besloten en niet openbaar. Toelichting op het plan
voor gecontroleerde krimp voor de Ontdekking. Ter voorbereiding krijgen we van Jaap een mail met
een tekst opgesteld door Hans. Daarna krijgt de MR de beschikking over de plannen/stukken op
papier om te bespreken in de volgende vergadering met als doel te komen tot advies/instemming.

4. Aanvulling personeelsgeleding.
Lex stuurt het team een mail m.b.t. het stoppen met de MR van Evelien en een verzoek om de
vacature op te vullen. Leila en Jorien benaderen specifiek leerkrachten uit de groepen 3 en 4 omdat
zij nog niet vertegenwoordigd zijn binnen de MR.

5. Afstemming jaarvergadering.
Jaarverslag is klaar. De aanloop hier naar toe was een hectische. Het jaarverslag komt standaard
op de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar aanbod en moet dan ook gereed zijn.
We zijn met name trots op de acties m.b.t. de dakkoepels en het voorstel voor de
Theatervoorstellingen.
We vragen ons af of de zichtbaarheid van de MR verbeterd is. Na stukjes in de Nieuwsbrief
merken we wel meer betrokkenheid in de vorm van de gespreksonderwerpen op het schoolplein.

6. Standpunten ingelast MR overleg 12 november.
Ter voorbereiding krijgen we van Jaap een mail met een tekst gemaakt door Hans.
7. Onderwerpen Nieuwsbrief.
Punten voor de komende Nieuwsbrief worden de infographic van de jaarvergadering en de
ingelaste (besloten) vergadering m.b.t. krimp op 12 november. Lex stuurt dit naar Hans (cc Jaap)
vóór a.s. maandag 5 november.

8. Rondvraag.
Theater: als MR vinden we het belangrijk dat bij de nieuwe theateropzet alle kinderen participeren in
de voorstelling. Er zijn ouders die affiniteit hebben met theatervoorstellingen om hulp te bieden aan
groepen. Leerkrachten die die willen/nodig hebben zouden b.v. via klasbord hier een oproep voor
kunnen doen. Wel goed afvinken of de aangeboden hulp ook hiervoor geschikt is. De acts van de
verschillende groepen zouden meer één geheel moeten vormen en een diversiteit in activiteiten
(zang, dans, toneel, muziek) moeten opleveren. De theatercommissie wordt van onze bevindingen op
de hoogte gesteld door Lex
Paadje Buurvrouw: de MR onderzoekt de mogelijkheden om met ouderhulp het paadje naast de
Buurvrouw (gebruikt door de groepen van het Razeil) verbreed/moddervrij te krijgen. Jolijn heeft
contact met gemeente en de Buurvrouw.
Afscheid Evelien Okkinga: met warme herinneringen nemen wij afscheid van Evelien. Zij heeft de
afgelopen 9 jaar deel uitgemaakt van de personeelsgeleding van de MR en zitting genomen in de OPR
voor Passend Onderwijs. Jaap bedankt haar, namens de hele MR, voor haar inzet en
werkzaamheden.
9. Sluiting.
Jaap sluit de vergadering en nodigt uit voor de aansluitende Jaarvergadering OR/MR. De volgende
vergadering vindt plaats op 11 december om 20.00 uur.

