
NOTULEN 
Medezeggenschapsraad OBS De Ontdekking 

  Woensdag 11 september 2019 
 

DEELNEMERS: Personeels- en oudergeleding MR 

Aanwezig: 

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

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

 

ONDERWERPEN 
 

1. Opening vergadering/GMR. 
Jaap Kalfsbeek opent de vergadering. Juscha geeft aan dat het lerarentekort een onderwerp 
is waarover in de GMR over gesproken wordt. 
 

2. Notulen 26 juni 2019. 
Vastgesteld. Jolijn zorgt voor het versturen van de notulen van 2019 om ze op de site 
geplaatst te krijgen. Ze verifieert bij Hans v K of dit ok is. 
 

3. Driehoeksoverleg 28 augustus 2019. 
Eind september worden de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement geformaliseerd en 
gepubliceerd. 
Verwachtingen en samenwerking met directie is besproken. De personeelsgeleding mag in 
een nog sterkere positie gebracht worden en frequenter overleg met de afvaardiging van de 
personeelsgeleding is wenselijk 
Aanname nieuwe leerlingen en huisvesting zijn besproken. 
 

4. Vaststellen vergaderrooster 2019-2020. 
De jaarvergadering staat gepland op 31 oktober. Onderzocht wordt de mogelijkheid de 
jaarvergadering schriftelijk af te handelen. De afgelopen 5 jaar bezochten alleen de leden van 
OR en MR deze bijeenkomst. Ouders kunnen vooraf aangeven of ze hier bezwaar tegen 
hebben. Dan wordt de jaarvergadering alsnog georganiseerd. Ook wordt onderzocht of er 
een toelichting van de penningmeester OR verzorgd kan worden bij een MR-bijeenkomst, als 
de jaarvergadering schriftelijk wordt gedaan. 
 
De MR vergadert dit schooljaar op de volgende momenten:  
5 november 2019, 11 december 2019, 22 januari 2020, 4 maart 2020, 13 mei 2020 en 17 juni 
2020 
 
Indien het nodig is m.b.t. leerlingenstroom en huisvesting wordt een bijeenkomst ingelast.De 
vergadertijd gaat naar 19.45 – 21.30. 



5. Taakverdeling MR 2019-2020. 
I.v.m. het vertrek van Lex uit de MR is de rol van secretaris vacant. Leila en Evelien nemen bij 
toerbeurt deze taak op zich in het komende schooljaar. Yoka en Lex benaderen teamleden 
voor aanvulling van de personeelsgeleding. 
 

6. Infographic 2018-2019. 
Karin is bereid gevonden weer de infographic te verzorgen over het afgelopen schooljaar 
m.b.t. MR-onderwerpen/jaarverslag. 

 
7. Doelstellingen/speerpunten MR 2019-2020. 

Huisvesting: 
• Leerlingenstroom/grootte van de school 
• Akoestiek Razeil 
• Luchtkwaliteit 
• Brandveiligheid/inrichting gangen 

 
Kwaliteit onderwijs: 

• Lerarentekort 
• Werkdrukmiddelen 

 
8. Verkiezingen MR. 

We bereiden verkiezingen voor, voor het schooljaar 2020-2021. De termijn van alle leden van 
de oudergeleding is verstreken en we gaan gefaseerd uit- en aantreden. Alle 
oudergeledingsleden geven aan herkiesbaar te zijn. Jaap komt met een voorstel voor 
verkiezingen te houden ná de meivakantie 2020.  

 
9. Status Huisvesting (update Hans v K). 

Hans geeft een update over de huidige stand van zaken. De MR geeft aan dat de huidige 
situatie met de aantallen kinderen en beschikbare vierkante meters nog steeds niet aan de 
normen beantwoorden. Het standpunt van de gemeente m.b.t. het beschikbaar stellen en 
financieren van ruimte naast de bestaande ruimten en de verdeling ervan tussen de twee 
scholen laat op zich wachten. De MR gaat een brief sturen naar B&W van Almere om de 
noodsituatie nogmaals onder de aandacht te brengen. Juscha en Jolijn verzorgen een opzet 
hiervoor. De clusterdirecteur wordt door Hans op de hoogte gebracht hiervan. 

 
10. Onderwerpen Nieuwsbrief. 

• Jaarvergadering schriftelijk 
• Speerpunten MR 2019-2020 
• Verkiezingen ná de meivakantie 2020 

Juscha maakt een opzet hiervoor. 
 

11. Rondvraag 
Geen 
 

12. Sluiting 
Jaap Kalfsbeek sluit de vergadering om 22.00 uur 

 
 


