UITNODIGING

Jaarvergadering OR/MR
2017—2018 OBS de Ontdekking
Donderdag 1 november 2018 Aanvang: 20:00 uur
locatie: pluslokaal (eerste verdieping hoofdgebouw)
Hierbij nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering.

Agenda:
1.

Opening

2.

Voorstellen leden OR / MR

3.

Notulen jaarvergadering van 7 november 2017 (toegevoegd bij agenda)

4.

Jaarverslag OR 2017 / 2018 (toegevoegd bij agenda)

5.

Jaarverslag MR 2017 / 2018 (toegevoegd bij agenda)

6.

Mededelingen van de directie

7.

Financiën 2017 / 2018 Begroting 2018 / 2019*

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

*Tijdens de vergadering worden de stukken die bij dit agendapunt horen uitgedeeld. Na de
vergadering worden deze stukken samen met de notulen op onze website geplaatst. U krijgt
hier via SocialSchools een bericht over.

Jaarvergadering OR/MR 2016—2017 OBS de Ontdekking
Datum: dinsdag 7 november 2017
Aanvang: 19.30 uur locatie: pluslokaal (dependance naast hoofdgebouw)
1. Opening: door Hans van Kooten (namens directie). Een ieder wordt welkom geheten.
2. Voorstellen leden OR / MR: veel nieuwe gezichten vanuit de oudergeleding MR na de
verkiezingen dit schooljaar. Daarnaast worden een aantal nieuwe OR leden geïntroduceerd.
3. Notulen jaarvergadering van 2 november 2016 (zie www.ontdekking.asg-almere.nl): verzoek
vanuit de MR om eerder inzage te krijgen in de begroting. Notulen vastgesteld.
4. Jaarverslag OR 2016 / 2017 (zie www.ontdekking.asg-almere.nl ): streven voor komend
schooljaar is om meer inzicht in de budgetten te verkrijgen, zodat we als OR nog beter kunnen
sturen op de beschikbare middelen. Hiertoe is het van belang om de contacten met de
penningmeester te intensiveren. ( opmerking: afspraken hiervoor zijn inmiddels gemaakt )
5. Jaarverslag MR 2016 / 2017 (zie www.ontdekking.asg-almere.nl): de drie belangrijkste topics van
het afgelopen jaar zijn besproken.
 Financiën: vanuit ASG zijn de budgetten bevroren. MR heeft verzoek gedaan richting ASG tot
inzage in financiën voor zover relevant voor De Ontdekking. Tot dusver te weinig
transparantie hierover.
 Onderwijs: in het kader hiervan veel gesproken/meegedacht over de formatie. De
Ontdekking is een grote school met veel parttime contracten. Daarnaast is er veel gesproken
over de leerkrachten-invalpool welke bijna leeg is, waardoor kwalitatief goede vervanging
lastig is. Ook hierin denkt de MR mee. Ook is er vanuit de MR aandacht geweest voor de
hoge werkdruk bij leerkrachten.
Eveneens een belangrijk onderwerp is de Ouderparticipatie. In dit kader is een ‘denktank’ in
het leven geroepen: hoe denken ouders over bepaalde standpunten (bijv. communicatie
ouder-school). En tenslotte is gesproken over ‘Passend Onderwijs’. Leerkracht vanuit de MR
is hier actief bij betrokken (Ondersteuningplanraad).
 Huisvesting: De Ontdekking is een groeiende school, waardoor huisvesting een actueel
onderwerp blijft. Naast het waarborgen dat alle kinderen voldoende ruimte hebben, is er
eveneens aandacht voor een gezonde en veilige leeromgeving. Denk hierbij aan voldoende
ventilatie en hygiëne. Belangrijke vraag die De Ontdekking zichzelf voortdurend blijft stellen
is hoe groot de school nog wil/kan groeien qua leerlingaantal. Hoe ver kunnen en willen we
nog groeien als school. MR blijft betrokken als het gaat om huisvesting en de plannen rond
huisvesting.
6. Mededelingen van de directie
 Opbrengst sponsorloop (4400 euro) wordt besteed aan verdere inrichting plein. Binnenkort
wordt midden op het plein een kooi (voor diverse balsporten) geplaatst. ( opmerking: de kooi
is inmiddels geplaatst )
 Schoolinspectie: alle scholen worden in principe eens per vier jaar bezocht door de inspectie.
Het toezichtskader van de inspectie is aangepast waardoor op een andere manier naar de
scholen gekeken zal worden. Schoolplannen zullen hierbij het uitgangspunt zijn. De
Ontdekking heeft bij het bestuur te kennen gegeven voor het predicaat ‘goed’ te willen gaan.
In april 2018 zal er op De Ontdekking een nieuwe beoordeling plaatsvinden.
 Rekendidactiek staat dit schooljaar centraal op De Ontdekking. De ambitie van De
Ontdekking is om elk kind te bedienen op zijn/haar niveau.
 Visitatie vanuit Daltonvereniging vindt in oktober 2018 plaats.



Bij de vervangingspool (bij ziekte leerkrachten) is groot probleem ontstaan, er is een tekort
aan leerkrachten. Ook over de kwaliteit van deze leerkrachten worden vragen gesteld. Goede
leerkrachten zijn schaars.
 Staking: de intentie is om op 12 december te gaan staken als de gesprekken eind november
met de nieuwe minister van onderwijs niet het gewenste resultaat opleveren: 1.4 miljard.
 Bevindingen vanuit de denktank zullen op korte termijn worden teruggekoppeld in de
communicatiewerkgroep. Tevens wordt er gekeken hoe er een vervolg aan gegeven kan
worden. ( opmerking: vervolgstappen zijn inmiddels genomen )
7. Begroting/Financiën:
 De Ontdekking werkt i.p.v. van een taakstellende begroting met een richtinggevende
begroting. Directie van De Ontdekking is van mening dat de specifieke situatie ( o.a. formaat
school gekoppeld aan de afdracht en oplevering projecten in de wijk ) teveel variabelen
bevat om akkoord te kunnen gaan met een taakstellende begroting. Gesproken over
begroting en de rol van het schoolbestuur hierin.
 Kascontrole van de ouderraadfinanciën heeft nog niet plaatsgevonden. ( opmerking:
afspraak hiervoor is gemaakt )
 Ouderbijdrage wordt niet verhoogd blijft op 40 euro waarvan 5 euro per leerling voor de
bibliotheek. 79% van ouders hebben de ouderbijdrage betaald.
 Tijdens de jaarvergadering kon de penningmeester vanwege privéomstandigheden niet
aanwezig zijn en is een toelichting niet mogelijk. Begroting is op hoofdlijnen akkoord.
8. Rondvraag:
Verzoek vanuit leerkracht/MR lid om zo min mogelijk gebruik te maken van plastic bordjes,
bestek, etc. tijdens festiviteiten op school. Dit is iets waar de Ontdekking intern een standpunt
over moet gaan innemen. OR is dienstverlenend aan de school en zal het standpunt van school
volgen.
9. Afsluiting en afscheid MR leden

Jaarverslag Ouderraad 2017-2018
Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad (OR) van OBS Ontdekking. De OR ondersteunt het team
(leerkrachten en directie) van de Ontdekking bij het organiseren en begeleiden van bijzondere
activiteiten voor onze kinderen welke gedurende het schooljaar plaatsvinden. Hierbij kunt u denken
aan het Sinterklaas- en Kerstfeest, sportdagen en het afscheid van groep 8. Hiertoe is voor iedere
activiteit een commissie in het leven geroepen bestaande uit teamleden van De Ontdekking en leden
van de OR. Binnen deze commissies hebben leden van de OR overlegmomenten met het team.
Daarnaast regelt de OR de inkoop, draagt zorg voor extra begeleiding bij de feesten/bijzondere
dagen en helpt bij het versieren en opruimen van de school. Gelukkig hoeven wij dit niet alleen te
doen en hebben we ook dit jaar weer kunnen rekenen op de hulp van vele enthousiaste ouders.
Hiervoor onze dank! Daarnaast vergadert de ouderraad minimaal zes keer per jaar en wordt er
informatie uitgewisseld met het team, de Medezeggenschapsraad (MR) en de directie over de
actuele gang van zaken op school.
Ouderbijdrage
De overheid stelt geld ter beschikking aan onze school voor onderwijs, huisvesting en onderhoud. De
school besteedt dit geld zo effectief mogelijk. Er worden echter geen middelen beschikbaar gesteld
voor de hierboven genoemde activiteiten. Maar ook deze activiteiten zijn voor de kinderen heel
belangrijk. Om de mogelijkheid te hebben als OR om de genoemde activiteiten samen met school te
kunnen organiseren wordt er van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van de
bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het schooljaar 2017-2018 bedroeg de ouderbijdrage
€ 40,00.
Jaarvergadering
Elk najaar vindt de Jaarvergadering plaats (1 november 2018). Alle ouders worden hiervoor van harte
uitgenodigd. In deze vergadering worden de activiteiten van het afgelopen jaar besproken en worden
de plannen voor het komende jaar gepresenteerd. De penningmeester van de OR legt
verantwoording af aan de leden en de kascommissie over de bestedingen van de financiële
middelen.
Leden Ouderraad
De Ontdekking is een school die de afgelopen paar jaren flink is gegroeid. Voor het team en ons als
OR wordt de uitdaging dan ook elk schooljaar groter om alles rondom de feesten en overige
bijzondere dagen goed te laten verlopen. Het afgelopen schooljaar hebben zich enkele wijzigingen in
de bezetting voorgedaan. Wij willen Sandra Vega (secretaris) en Esther Wildvank (co-voorzitter)
hartelijk danken voor hun enorme inzet van de afgelopen jaren! Fijn is dat we weer twee
enthousiaste nieuwe leden bereid hebben gevonden om de OR te versterken. Ons streven voor dit
schooljaar is om nog twee ouders aan te trekken om de OR compleet te maken.

Overzicht OR leden 2017-2018
Suzanne Verlaan
Esther Wildvank
Wiebe Dugour
Sandra Vega
Ayşegül Colak
Birgul Kurt
Patricia van den Nieuwenhof
Debbie Poulus
Raakhie Raghoebar
Rishma Ramsanjal
Daniella van de Stolpe
Lisa van Vliet
Evelien de Vries
Anouk Boeree

Voorzitter, kinderen in groep 5 en 6
Voorzitter, kinderen in groep 5 en 8
Penningmeester, kinderen in groep 5 en 7
Secretaris, kinderen in groep 4 en 6
Kind in groep 2
Kinderen in groep 6 en 7
Kind in groep 4
Kinderen in groep 345 Neo, 4 en 6
Kind groep 6
Kind groep 7
Kinderen in groep 6 en 7
Kinderen in groep 2 en 4
Kinderen in groepen 2 en 5
Kind in groep 5

De OR is verspreid over het schooljaar 2017-2018 zes keer bijeengekomen:
20 september 2017
Startbijeenkomst
18 oktober 2017
OR vergadering
7 november 2017
OR/MR jaarvergadering
20 november 2017
OR vergadering
17 januari 2018
OR vergadering
19 april 2018
OR vergadering
7 juni 2018
OR vergadering
5 juli 2018
Evaluatie 2017-2018 en vooruitblik 2018-2019
Afgelopen schooljaar is de OR, in chronologische volgorde, betrokken geweest bij de volgende
activiteiten:
Sportdag groep 1/2
De eerste activiteit waarbij de OR betrokken is: de sportdag voor de groepen 1 en 2. Tijdens het
pauzeonderdeel stonden wij als OR in de gymzaal klaar om de kleuters en de begeleiders uit de
groepen 8 te voorzien van limonade en een koekje. Ook zijn weer de nodige veters gestrikt, vieze
toeten en handen gepoetst. De sportdag werd afgesloten met een welverdiend waterijsje voor alle
kleuters en begeleiders.
Sinterklaas
Op dinsdag 5 december konden we als school de Goedheiligman verwelkomen. Dit keer kwam hij
samen met zijn Pieten per speedboot; een erg spetaculaire aankomst! Voor de OR beginnen de
voorbereidingen al bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Ook dit jaar waren er weer een aantal
zenuwslopenede momenten, want: zou de Sint wel komen en doet de boot het wel. Gelukkig kwam
het zoals elk jaar alles op het laatste moment toch nog goed.
Vanuit de OR is gezorgd voor de inkoop van het strooigoed (waarbij rekening wordt gehouden met
kinderen met een allergie), ingrediënten voor het bakken van de pepernoten en het versieren van de
speculaaspoppen. Daarnaast zijn door de OR alle schoencadeautjes ingekocht. De etaleur heeft
samen met de OR zorg gedragen voor een mooie aankledng van de school. Aandachtspunten voor
volgend schooljaar zijn: vasthouden aan het ‘schminkbeleid’ (Roetveegpieten), beter informeren van
buurtbewoners omtrent de intocht en aanpassing w.b. schoencadeautje (kleiner). De OR heeft op de
grote dag zelf met veel plezier de Sint en Pieten begeleid en van een smakelijke lunch en
tussendoortjes voorzien. Het was een zeer geslaagd Sinterklaasfeest!

Kerst
In oktober 2017 begonnen de voorbereidingen voor het volgende grote evenement: Kerst.
Kerstpresentjes werden besteld, inkopen voor de kertsstukjes en het kerstdiner (borden, bestek,
bekers, damast, etc) werden gedaan. Daarnaast zijn daar waar nodig nieuwe materialen voor de
versiering aangeschaft (o.a. extra lichtslangen). De school zag er werderom weer erg sfeervol uit.
Aandachtpunt voor dit schooljaar is om eerder hulpouders te werven (via nieuwsbrief en klasbord)
om ons hierin te ondersteunen.
Hoogtepunt van de kerstperiode was wederom het Kerstdiner. De buffetten zagen er in de
verschillende bouwen als vanouds rijkelijk gevuld uit. Iedereen had zich voor deze gelegenheid
prachtig gekleed en had zijn/haar beste humeur meegebracht. Het was duidelijk zichtbaar dat er
volop werd genoten van al dat lekkers. Buiten konden de ouders onder het genot van een hapje en
drankje gezellig bijpraten en wachten op hun kinderen.
Bij deze willen wij als OR onze hartelijke dank uitspreken richting juf Yolanda vd Roest, die zich enorm
heeft ingezet rondom Kerst op school!
Pasen
Vanuit de OR zijn er paastakken, tafelkleden, servetten, versiering en damast aangeschaft om de klas
gezellig aan te kleden voor het Paasontbijt. Daarnaast hebben alle kinderen paaseitjes (de
allergiekinderen kregen een aangepast paaslekkernij) gekregen.

Schoolreisje 1-2 Sprookjeswonderland
Dit jaar is er met alle kleuters afgereisd naar Enkhuizen, Sprookjeswonderland. Dit was een groot
succes. Vanuit de OR is er gezorgd voor fruit en wat te drinken.
Schoolreisje 3-7 de Spelerij
Verdeeld over 3 data is er afgereisd naar Dieren om de Spelerij te bezoeken. Kinderen konden hier
naar hartenlust spelen, ontdekken en knutselen. Van al dat spelen krijg je natuurlijk enorme honger!
Naast hun eigen versnapering konden de kinderen broodjes bakken met knakworstjes of zoet beleg.
De OR leden stonden klaar met de limonade en koekjes. Na afloop kregen alle kinderen een ijsje. De
kinderen hebben heerlijk genoten.
In de ochtend was het enkele keren zeer vervelend voor de kinderen als de bus nog niet gearriveerd
was. Inmiddels is hierover een klacht ingediend bij de busmaatschappij. De Spelerij was een leuke
bestemming maar de reisafstand was behoorlijk. Daarom wordt er bij een volgend schoolreisje een
locatie gezocht dichter bij huis.

Sportdagen groep 3-8
Net als het voorgaande jaar vond de sportdag plaats in de Topsporthal.
Afscheid groep 8 (Gala en Musical)
In juni hebben de OR-leden na overleg met het team de nodige voorbereidingen getroffen. Zo
werden versiering, rozen besteld en overige benodigdheden besteld/gekocht.
Op vrijdagavond 6 juli werd de jaarlijkse gala gevierd. De rode loper was uitgerold en de groep 8
leerlingen kwamen na een fotoshoot prachtig uitgedost de school binnen gelopen. De leerlingen
konden zich in de versierde middenruimte te goed doen aan verschillende soorten frisdrankjes, chips,
nootjes en spekjes. Er werd heerlijk gedanst op en meegezongen met de muziek. Aan het einde van
de avond kregen de leerlingen een rode roos uitgereikt.
Daarnaast waren er nog twee avonden die in het teken stonden van afscheid nemen. Op 16 en 17 juli
juli schitterden de leerlingen uit kinderen uit de groepen 8 en NEO 6,7,8 in de musical Tent op zijn
kop! Wat hebben de kinderen geschitterd op het podium. De OR verzorgde de drankjes en de
diverse versnaperingen op deze avonden. Met persoonlijke dank aan Lobke (oud OR lid) voor de
extra handen.

Vooruitblik schooljaar 2018-2019
Komend schooljaar worden er vanuit het schoolteam vaste mensen gekoppeld aan de diverse
schoolactiviteiten. Met vaste leerkrachten en OR leden is de verwachting om effectiever met
elkaar te kunnen samenwerken. Aan het einde van schooljaar 2018-2019 wordt er geëvalueerd of
deze werkwiijze wordt vervolgd in de aankomende jaren.
Overzicht OR leden 2018-2019
Suzanne Verlaan
Wiebe Dugour
Ayşegül Colak
Birgul Kurt
Patricia van den Nieuwenhof
Debbie Poulus
Raakhie Raghoebar
Rishma Ramsanjal
Daniella van de Stolpe
Lisa van Vliet
Evelien de Vries
Jessica Boot
Simone deBoer
Anouk Boeree

Voorzitter, kinderen in groep 6 en 7
Penningmeester, kinderen in groep 6 en 8
Kinderen in groep 3 en groep 1
Kinderen in groep 7 en 8
Kinderen in groep 5 en in groep 1
Kinderen in groep 345 Neo, 5 en 7
Kind groep 7
Kind groep 8
Kinderen in groep 7 en 8
Kinderen in groep 3 en 5
Kinderen in groepen 3 en 6
Kind in groep 5
Kind in groep 3
Kind in groep 6

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018

Jaarverslag 2017-2018 Medezeggenschapsraad OBS de Ontdekking
Voor u ligt het jaarverslag 2017-2018 van de Medezeggenschapsraad (‘MR”) van openbare basisschool de
Ontdekking over het afgelopen schooljaar. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar
activiteiten gedurende dit schooljaar.
Het jaarverslag zal ook worden gepubliceerd op de website van onze school. Wij willen graag de rol en taken
van de MR in een notendop schetsen, zodat u op de hoogte bent wat u van ons kunt verwachten.
1. Rol en werkwijze MR
De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen van zowel
ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. Voor veel scholen binnen Almere, zo ook
voor de Ontdekking, is het bestuur de Almeerse Scholengroep (ASG).
De directie van de Ontdekking, Hans van Kooten en Hubert Vrind, worden hierbij beschouwd als dagelijkse
vertegenwoordigers van het bestuur op school.
De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan.
Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte daarvan, wordt de MR over een aantal
zaken verplicht ofwel om advies dan wel om instemming gevraagd. Maar de MR mag ook ongevraagd advies
geven over zaken die de school aangaan.
De MR werkt op een ‘open’ wijze. De vergaderdata van de MR staan op de website van de school evenals de
agenda en de notulen van de vergaderingen. In principe zijn de vergaderingen van de MR openbaar en heeft u
als ouder en/of teamlid het recht om de vergaderingen bij te wonen. Wilt u als ouder een onderwerp
inbrengen dan kan dat tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de MR-vergadering door middel van het sturen van
een email naar mr@ontdekking.asg.nl De enige uitzondering in de openheid van ons functioneren is als er
gesproken wordt over personen of persoonlijke aangelegenheden. Dit gebeurt vanzelfsprekend vertrouwelijk.
Naast het adviseren over plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur, kan de MR zelf ook komen
met voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van onze kind(eren) en de teamleden te verrijken.
De MR leden zijn: Oudergeleding
Jaap Kalfsbeek (Voorzitter)
Karin van den Akker (Vice-voorzitter en
Communicatiecommissie)
Juscha Koopmans (GMR en Passend
Onderwijs)
Mohammed Khlifa
Jolijn van Inge

Teamgeleding
Lex Zwijsen (Secretaris)
Yoka Verhoeven (Tijdbewaker)
Evelien Okkinga (Passend Onderwijs)
Jorien van Dijk
Leila Chemlali

2. Vergaderdata MR
De MR is in het schooljaar 2017-2018 op de volgende data bijeengekomen:
✓ 19 december 2017
✓ 23 januari 2018
✓ 6 maart 2018
✓ 27 maart 2018 (extra inlassing)
✓ 18 april 2018
✓ 29 mei 2018
✓ 11 juli 2018

De onderwerpen welke op de bovengenoemde data de revue zijn gepasseerd treft u aan op de website van de
Ontdekking.
3. MR onderwerpen
Onderstaand treft u de onderwerpen aan waar de MR zich in het afgelopen schooljaar in heeft verdiept en/of
advies over heeft gegeven:
3.1 Inwerken nieuwe MR-leden en zichtbaarheid van de MR
Aan het einde van schooljaar 2016-2017 hebben er MR-verkiezingen plaatsgevonden. Vanuit deze verkiezing
zijn de huidige MR-leden op democratische wijze gekozen en geïnstalleerd. Een aantal leden hebben een MRstart cursus bijgewoond om kennis m.b.t. MR-werkzaamheden en verantwoordelijkheden eigen te maken.
De MR- heeft in het afgelopen jaar een vaste rubriek in de maandelijkse nieuwsbrief verkregen waarin de drie
belangrijkste onderwerpen van het laatste MR-overleg de revue passeren. Verder is op de website van de
Ontdekking, onder het kopje Ouders-Medezeggenschapsraad, een toelichting geschreven over de functie
alsmede de leden en de jaarplanning van de MR.
Het proces van notuleren, formele goedkeuring op deze notulen geven en uiteindelijk publiceren op de website
binnen een acceptabele termijn is een aandachtspunt wat nog niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Dit zal
extra aandacht krijgen in schooljaar 2018-2019.
3.2 Huisvesting in combinatie met gecoördineerde krimp
De MR heeft zich afgelopen schooljaar enorm ingespannen om, in samenspraak met de Directie en het bestuur
de grootte van de school (in absolute leerlingenaantal) ter discussie te stellen. De MR heeft als standpunt dat
kwaliteit van onderwijs voor kwantiteit van het leerlingen aantal gaat en dat een gecoördineerde krimp
noodzakelijk is. Deze gecoördineerde krimp is na diverse constructieve overleggen met zowel de Directie als
het Bestuur ingezet. Verdere afstemming met zowel de Directie alsmede het Bestuur zal in schooljaar 20182019 plaatsvinden evenals monitoring van vorderingen op de gemaakte afspraken. De MR zal hier zowel
gevraagd als ongevraagd advies in blijven geven.
3.3 Luchtkwaliteit en warmte
De school is inmiddels 15 jaar oud. Op initiatief van de MR is in samenwerking met de gemeente naar
mogelijkheden gekeken om het leefklimaat binnen de school aangenamer te maken. Er is inmiddels folie
geplaatst op de ramen van het meest warme lokaal op het hoofdgebouw. Ook is in het lange termijn
onderhoudsschema, in samenwerking met de ASG, een investering naar voren gehaald: de bestaande grote
dakramen (op de 1e verdieping van het hoofdgebouw) zijn voorzien van een bedieningsmechanisme ten
behoeve van ventilatie doeleinden.
3.4 GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) In de GMR zitten de verschillende scholen van de ASG
vertegenwoordigd vanuit het Primair onderwijs. De MR van de Ontdekking is hierbij ook aangesloten. De GMR
is met het College van Bestuur van de ASG in gesprek over onderwerpen als staking(sgelden), lerarentekorten,
bezoek van de inspectie en het nieuw op te stellen koersplan van de ASG. Daarnaast is de GMR ook in gesprek
met de achterban waarbij signalen uit de verschillende scholen worden verzameld en teruggelegd bij het
College van Bestuur.

3.5 Het Jaarplan, Jaarkalender, Formatie en Begroting
Het jaarplan, de jaarkalender en de formatie van de Ontdekking voor schooljaar 2018-2019 zijn goedgekeurd
door de MR. De begroting voor onze school kent nog geen formele goedkeuring vanuit de MR. De verwachting
is dat goedkeuring op de begroting op korte termijn geformaliseerd gaat worden.
3.6 Theater Vanuit de MR hebben wij ons hard gemaakt voor een nieuwe opzet van de theatervoorstellingen.
Het vertrekpunt van deze nieuwe opzet is minder frequent optreden, daardoor met minder groepen tegelijk en
langer per groep. Per klas is éénmaal per schooljaar (maximaal) 15 minuten de tijd om iets leuks neer te zetten.
Daarnaast wordt één dag ingeruimd voor de situatie zoals het nu is. Dus 10 groepen bij elkaar in een shift en
iedere groep verzorgt een liedje rondom een gekozen thema. Het belang van een dergelijk optreden wordt
minder zwaar als de klas naast dit massale moment ook een eigen moment houdt om echt te kunnen
investeren in de voorstelling. Alle klassen zullen één keer per jaar alleen gaan kijken bij het theater, zonder
daadwerkelijk zelf op te treden. Het gezamenlijke moment betreft altijd de afsluiting van het schooljaar.
3.7 Werkdruk
Vorig schooljaar was dit al een punt van zorg, ingebracht door een personeelslid, waar de MR zich over heeft
laten informeren en over heeft gesproken. De MR heeft geen standpunt ingenomen over de stakingen (2
dagen) van het lerarenteam i.v.m. een actie voor de verhoging van het salaris en de vermindering van de
werkdruk in het Primair onderwijs. Wel ziet de MR dat de werkdruk heel hoog is omdat de klassen erg groot
zijn en het programma erg vol. Hierover is ook in een andere context over gesproken. In de discussie over het
salaris speelt de MR geen rol, want dat is een zaak tussen werknemers en werkgevers. In de loop van het jaar
zijn er door het Ministerie middelen toegezegd voor werkdrukvermindering. Binnen de MR is besproken hoe
deze middelen concreet, per jaargroep op de Ontdekking voor schooljaar 2018-2019 ingezet zullen worden om
de werkdruk te verminderen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er zeven leerkrachten aangewezen die
een aantal keer de groep van een collega gaan overnemen. De ´invallers´ zorgen ervoor dat het lesprogramma
van de groep gewoon doorgaat. De ´vaste´ leerkracht kan dan wel de voor haar/hem vrijgekomen tijd besteden
aan administratie of andere zaken die voor de groep noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt ook het werken in
commissies voor de vaste groepsleerkrachten tot een minimum beperkt. De zeven ´ambulante´ collega´s
nemen deze taken over.
3.8 Afscheid Evelien Okkinga
De MR heeft helaas aan het einde van schooljaar 2017-2018 afscheid genomen van Evelien Okkinga. Evelien
heeft zich meerdere jaren ingespannen voor de MR en heeft besloten dat het tijd is om deze
verantwoordelijkheid over te gaan dragen aan een nieuw teamlid. Vanzelfsprekend is het erg jammer dat
Evelien, met al haar kennis en inzet, vanaf schooljaar 2018-2019 geen onderdeel meer zal uitmaken van de MR.
De leerkrachtengeleding van de MR zal op zoek gaan naar een nieuw lid voor de MR welke wij op korte termijn
hopen te kunnen presenteren.

