
 

 

Notulen van de Medezeggenschapsraad 

Datum  : 12 december  2016 
Tijd  : 20.00 uur – 22:00 uur  
Aanwezig : Oudergeleding :  Harry, Luuk, Bianca 
    Teamgeleding   : Joyce, Anja E. 
    Directie              :  Frank, Theo 
Afwezig mk : Nijs 
Notulant : Anja E 
 

 
1. Opening 

Joyce opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

2. Vaststellen agenda 
Als je niet aanwezig kan zijn bij een MR vergadering, graag doorgeven aan Joyce of Anja. 
Eventuele op/aanmerkingen/vragen indien mogelijk via de mail sturen, zodat deze tijdens de 
betreffende vergadering meegenomen kunnen worden en worden genotuleerd. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Ingekomen/uitgaande stukken: 
- Delta onderwijs heeft de directeuren aangezegd dat er op dit moment  nog geen 

begrotingen gemaakt kunnen worden. Dit punt wordt op de eerstvolgende vergadering 
geagendeerd. 

- We hebben een mail ontvangen over een MR-cursus in april. We wachten eerst af of er 
vanuit Delta nog een andere cursus aangeboden wordt. Ook op dit punt komen we op de 
eerstvolgende vergadering terug.  

-  
4. Notulen 9 november: 

Bianca heeft nog wat vragen over het school specifiek ondersteuningsplan. Maakt een 
afspraak met Joyce om dit samen te bespreken. (is vorige MR vergadering aan de orde 
geweest, toen was Bianca afwezig) Het school specifiek ondersteuningsplan is een document 
voor de leerkrachten, niet voor de ouders. 
De notulen worden goedgekeurd. 

 
5. Schoolplan: 

Frank geeft een korte toelichting: 
- Alle ambities zijn verzameld en in een 4-jaren programma weggezet. Geprobeerd om dit 

zo realistisch mogelijk te doen. In juni/juli evalueren waar we nu staan.  
- De lay-out zit in het systeem, waardoor het er op papier niet zo mooi uit ziet. 
- Nieuwe leerkrachten moeten goed worden meegenomen in de visie van OGO.  
- Luuk vraagt zich af of we een katholiek school moeten blijven.  
- In vervolg proberen om studiedagen te plannen op de Islamitische feestdagen.  
- Delta werkt voorlopig niet met snipperdagen. 



 

 

- Bianca: bij het stukje over schoolklimaat team, missen we de vrijwilligers. Het schoolplan 
is voor de professionals in het onderwijs, dus hoeven de vrijwilligers hier niet in. 

- Luuk en Bianca hebben aantekeningen gemaakt. Frank neemt deze mee om te reviseren. 
Hierna kan het schoolplan op de site van de Ontdekking en naar de inspectie. 

- Luuk (namens oudergeleding) en Joyce (namens personeelsgeleding) tekenen het 
instemmingsformulier. 

 
6. Mededelingen/stand van zaken op de Ontdekking:   

Tussenevaluatie continurooster (zie bijlage van de agenda van deze vergadering) 
- Ouders zijn meest positief. 
- Leerkrachten: van de teruggekomen vragenlijsten bijna de helft negatief.  
- Aandachtspunten heroverwegen in mie/juni. 
- Bianca gaat op woensdag en vrijdag mee-eten en groep 3 en 3-4, zodat er al een 

leerkracht op tijd met de kinderen naar buiten kan. 
- In de Ontdekt een kort artikel met de uitslag van de tussenevaluatie. 
- In april/mei nogmaals een evaluatie moment. 
- Luuk regel een koelkast. 
Schoolgids  
- Er blijken nog verschillende aanpassingen nodig. Anja verzamelt de gegevens en geeft 

deze door aan Frank. Bianca haalt de schoolgids z.s.m. van de site. Zodra deze is 
aangepast, wordt die er weer op gezet. 

-  
7. Rondvraag: 

Theo: de rijksbaten zijn minder dan voorgaande jaren. Dus we moeten echt op het geld 
letten. Begroting komt op 6 februari op de agenda. 
Bianca vraagt of er een stukje in de Ontdekt kan over Ilse. Frank of Theo regelen dit. 
Bianca: het boekje van de voorschool is verouderd. Zij haalt dit van de site. Theo en Franke 
bekijken wie dit gaat aanpassen. Ook de inschrijfformulieren moeten aangepast worden. 
Harry: hoe zit het met gelden van MR en OR? Frank en Theo zoeken dit uit. 
Frank: blijft in ieder geval tot carnaval als interim directeur op de Ontdekking. 
 

8. Sluiting 
Joyce sluit de vergadering om 21:45 uur. 

 
 
 


