
NOTULEN 
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking 

  Dinsdag 31augustus 2021 
 
DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

Aanwezig  

Oudergeleding: Jolijn van Inge, Karin van den Akker, Cindy Curling, Harm-Anton Kiefte. 

Teamgeleding: Jorien van Dijk, Yolanda van der Roest, Sabrina Steffan, Evelien Okkinga en Yoka 
Verhoeven (notulist). 

ONDERWERPEN 
Punt 1 Opening 19.40u 

Agenda Punt 3 Mededeling:  
Volgens de statuten mag Jaap niet zonder meer terugkomen. Er moet een vacature worden 
uitgeschreven, Jaap zal direct reageren. 
Lars en Jaap zijn er op 1 september wel bij het gesprek met Bram van de VOO. 
 
 
Agenda punt 2 Notulen vorige vergadering. 

 
 Punt 5. NPO-middelen. We wachten de planning van Anita af.  
Verdere vragen zijn: Wie kunnen er deelnemen aan het klankbord? Zijn dat de leerkrachten en 
ouders uit de MR of ook ouders van buiten de MR? 
Wat zijn de mijlpalen? Wanneer moet wat worden aangeleverd.  
Actie: Yoka overlegt met Anita. 
 
 
Punt 2. Vertrouwenspersoon. 
Er wordt een poster ontworpen in de stijl van Covey. Daarnaast is er gekeken wie al 
vertrouwenspersoon zijn. Naast Els H., Annemarie en Arnoud is ook Sabrina al vertrouwenspersoon. 
Sabrina heeft voor de geblokte tijd een moment aangevraagd om met elkaar te overleggen.  
Aangezien de Covey-posters nog niet klaar zijn, wil de MR standaardposters ophangen met foto’s 
van de vertrouwenspersonen.  
In de geblokte tijd bespreken: 
-Wat en hoe vertellen de leerkrachten aan de kinderen van een vertrouwenspersoon is?  Welke 
filmpjes laten we zien? 
-Wat komt er in de nieuwsbrief. 
-Een verslag over gesprekken van vorig jaar. Hoeveel en door wie. 
 
Sabrina maakt een verslag over de geblokte tijd als terugkoppeling naar de MR. 
 
Punt 1.  Eten als afscheid. 
We gaan eten bij de Kapitein(?). Jolanda en Cindy organiseren. Planning oktober. 
 
De notulen kunnen direct worden gepubliceerd. Tekstuele goedkeuring van de directie is niet nodig. 



Stukjes aan de ouders worden niet meer via de nieuwsbrief verstuurd, maar rechtstreeks via social 
school.  
 
Klankbord Neo: 
Evelien geeft uitleg waarom de opzet van Neo wordt veranderd. Er kunnen straks meer kinderen 
gebruik maken van het lesaanbod van het Neo-onderwijs. Zowel kinderen van de Ontdekking, als 
kinderen die binnen Almere nu thuis zitten. Nu de groepen kleiner zijn (verdeeld over 3 groepen 
i.p.v. 2 ), kan er een start gemaakt worden met het maken van plannen. Hiervoor komt er een 
klankbord. (denken aan ouders, Facebook e.d.) 
 
Controle Mailbox. Niet iedereen lijkt de MR mail te ontvangen.  Actie Yoka 
 
Punt 8. Schoolgids. 
Namen vertrouwenspersonen moeten nog gemeld worden. Actie Sabrina. 
Wanneer wordt de schoolgids gepubliceerd? Actie: Evelien. 
 
Agenda punt 3. Mededeling: Evelien wordt lid van de GMR. 
Vanuit het driehoeksoverleg geen mededelingen. 
 
 Agenda punt 4. Instroomcijfers. 
Geen nieuwe instroomcijfers van de directie/Marijke. 
De MR. Wil graag antwoord op de brief van Eugenie over de instroom en het stabiel houden van de 
grootte van de school. Jorien geeft aan dat de planning van het instromen van nieuwe leerlingen 
precies volgens planning.  
Welke instroom is er in de groepen 3 t/m 8?  
 
Agenda punt 5. Huisvesting. 
Razeil 59 is in gebruik genomen. Er zijn nu daltonlokalen in het hoofdgebouw en de dependance 
Kraaiennest 12 beschikbaar.   
 
Jolijn gaat de ventilatie oppakken met Hubert. 
 
Agenda punt 6 Vertrouwenspersoon  
Besproken. 
 
Agenda punt 7. Klachtenprocedure. 
De klachtenprocedure is moeilijk te vinden op de website. Actie: ? 
 
Agenda punt 8. Onderwerpen nieuwsbrief en rondvraag.  
Geen 
 
Actiepunten: 
 
Antwoord op de mail van Eugenie over instroom kleuters en de grote van de school: Evelien. 
Wat is de status van de schoolgids, wanneer komt die online. Evelien 
Klankgroep Neo. Wat is de status? Evelien 
Vertrouwenspersoon status:  Sabrina 
 
Sluiting: 21.00 u  
 
Volgende vergadering 1 september 9.00 u. Gast Bram Buskoop (VOO) 


