
NOTULEN 
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking 

  Dinsdag 19 december 2017 
 

DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

AANWEZIG:  

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

Koopmans 

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

 

AFWEZIG: met bericht: Leila Chemlali (TG) 

 

ONDERWERPEN 
 

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

 

Welkom door Jaap. Leila is afgemeld en Jolien komt iets later. 

MR start bijeenkomst: Mohammed vond de informatie te algemeen; Jolijn was tevreden over de 

gekregen informatie. 

 

2. Notulen 10-10-2017 20:10 – 20:20 

Takenverdeling: bij de takenverdeling in het jaarplan toevoegen: Teamgeleding/directie: Evelien 

Okkinga. 

Bij het vergaderrooster wijzigen: vergadering van woe 24-01-2018 gaat di 23-01-2018 20.00 uur. 

 

3. Driehoeksoverleg 04-12/GMR 13-12 20:20 – 20:35 

Driehoeksoverleg: de notulen van 04-12 waren duidelijk. Jaap geeft aan dat het een ontspannen en 

informatief overleg is.  

GMR: bijeenkomst war toegankelijk voor alle MR-en Primair Onderwijs. Nieuwe structuur wordt 

toegelicht door D(agelijks) B(estuur) (6 leden). Het DB van de GMR heeft vóóroverleg met lid CVB 

(Barbara Dijkgraaf). Punten hieruit worden meegenomen in de overleggen tussen DB-GMR en 

afvaardiging van alle MR-en. MR-en kunnen hier ook zelf punten inbrengen. Binnen de MR van de 

Ontdekking wordt het belang ingezien van het bijwonen van deze overleggen en, als grote school, 

pogingen te ondernemen deel uit te kunnen gaan maken van het DB-GMR.  

Juscha gaat namens de Ontdekking de bijeenkomsten bijwonen van de GMR. Per bijeenkomst komt 

daar één roulerend lid van onze MR bij. 



Karin informeert bij Harm-Jan Spithorst (huidige voorziteer GMR) naar mogelijkheden om lid te 

worden van het DB-GMR. 

Karin doet verslag van de besproken onderwerpen: huisvesting (ASG-breed), Bestuursformatieplan, 

bovenschoolse afdracht van de scholen naar ASG. 

 

4. Terugblik Jaarverslag 20:35 -20:45 

Jaarverslag was duidelijk en de slide tijdens de jaarvergadering duidelijk en verhelderend. 

De zichtbaarheid van de MR is onderzocht door Lex en Marco Koopman. Er zijn mogelijkheden om 

het MR-gedeelte van de site aan te passen op de manier waarop wij dit willen. Jolijn gaat dit verder 

met hem opnemen en uitwerken. Lex stuurt zijn mail-adres door aan haar. 

De MR leden (ouder en personeelsgeleding) worden met naam op de site vermeld. Het mail-adres 

van de MR en het vergaderschema MR voor het hele schooljaar worden vermeld. Notulen die 

geschikt zijn voor de openbaarheid ( ná check met directie) worden geplaatst. In de nieuwsbrief 

worden de onderwerpen die besproken zijn vermeld, met een linkje naar de site. 

 

5. ARBO en bijbehorende risico-inventarisatie 20:45 – 20:55 

 

Er is een veiligheidsplan aanwezig op school. Procedures en protocollen zijn niet bij alle betrokkenen 

bekend en gekend. Er is veel overlap met handboeken en procedures qua inhoud. Het 

veiligheidsplan, handboeken en procedures worden door Hans en Hubert in elkaar gevlochten tot 

één geheel. Belangrijk is dat het delen met alle betrokkenen goed gebeurt. 

 

6. Schooljaarplan 2017-2018 20:55 – 21:10 

Aan de aandachtspunten op blz. 9 wordt tijdens studie dagen gewerkt of aandacht besteed. 

Mohammed: aan tweetaligheid bij ouders/leerlingen wordt niet specifiek aandacht besteed. Evelien 

legt uit dat bij afstemming op leerlingen dit wel degelijk deel uitmaakt van het afstemmingsaanbod 

voor de leerlingen (b.v. aanbod op woordenschat), maar verschilt met het aanbod van een twee-

talige bassischool als Letterland.  

Het HB/NEO-aanbod komt niet echt als onderscheidend uit het schooljaarplan naar voren. Evelien 

licht toe over NEO-onderwijs bij ons op school. Dit punt komt terug bij een volgende vergadering 

waarbij toelichting wordt gevraagd op beleid en keuzes hierin en het onderscheidend kunnen/willen 

zijn in het schooljaarplan. 

 

Evelien geeft aan dat m.i.v. dit schooljaar op de ontdekking de Cito-eindtoets voor groep 8 

vervangen gaat worden door Route-8. Kinderen worden hiermee korter en digitaal op maat getoetst. 

Het Cito-LVS wordt niet vervangen. 

 

7. Huisvesting en luchtkwaliteit 21:10 – 21:20 

 

Overzicht is opgevraagd bij V.O.O. Karin is bezig met narekenen van ruimtes en leerlingen. Per 

vestiging (hoofdgebouw, Razeil en Kraaiennest12) zijn er verschillen. Razeil is de vestiging met de 

minste ruimte per leerling, maar oogt niet zo. Per saldo zitten we nét aan in ons jasje en zou er geen 

ruimte voor groei in leerlingen zijn. Er zijn luchtmetingen gedaan waarbij alle vestigingen onder de 

gestelde norm blijven. Het blijft boven in het hoofdgebouw snikheet bij hoge temperaturen (kunnen 

de licht koepels open en dicht gemaakt worden om de warme lucht sneller af te voeren) en Razeil 

heeft een gesloten systeem dat werkt als alle deuren dicht zijn. Niet effectief met kleuters en een 



open deuren beleid. Specifieke gegevens van onze gebouwen zouden bij ASG worden opgevraagd 

moeten kunnen worden. 

 

8. Schoolbegroting 2017-2018 21:20 – 22:00 

Hans van Kooten licht toe: deze begroting is, in de ogen van onze directie, richtinggevend en niet 

taakstellend. D.w.z. dat de directie hier niet aan gehouden wil/kan worden door CVB, omdat er 

teveel variabelen zijn om mee te kunnen begroten. CVB heeft deze begroting wel goedgekeurd. 

Omdat het niet inzichtelijk is met welke toestroom er uit de Golden Mile rekening gehouden moet 

worden, is de insteek voor 2018-2019 33 groepen. Er wordt geformeerd op basis van 31 groepen, 

omdat er geen lokalen meer bijkomen en niet helder is welke lokaalrechten er geclaimd kunnen 

worden. 

De begroting is krap opgesteld en op materieel gebied kunnen de kosten door b.v. ict-

aanpassingen/licenties behoorlijk stijgen, die op voorhand niet waren verwacht. Deze ontwikkeling 

vindt de directie een zorgelijke. Op papier is komt deze begroting op 0 uit, waardoor goedkeuring is 

verkregen van het CVB. Eind januari stelt het CVB de begroting vast.  

 

De begroting kan volgende vergadering terugkomen als er vragen zijn. Deze vragen kunnen worden 

gestuurd naar Evelien. 

 

9. Wet bescherming persoonlijkheidsgegevens 

Dit punt gaat naar de volgende vergadering. Wet wordt in mei 2018 effectief. Lees vóór de volgende 

vergadering de stukken die zijn toegestuurd hierover. 

 

10. Staking 12 december 

De kans op estafettestaking is groot, geven de bonden aan. Zicht op eventuele data hiervoor is er 

nog niet. 

 

Acties: 

 Vragen over schoolbegroting naar Evelien 

 Schoolgids (Mohammed) 

 Huisvesting/luchtkwaliteit gaat naar Driehoeksoverleg 

 Invallen door ouders/benutten van kwaliteiten van ouders gaat naar Driehoeksoverleg 

 Toelichting op beleid HB/NEO (Evelien) 

 GMR (Karin) 

 MR-site (Jolijn) 

 Parkeersituatie terug laten komen volgende vergadering 

 

 


