
 

 

Notulen van de Medezeggenschapsraad 

Datum  : 29 januari 2018 
Tijd  : 19:30 uur – 21:30 uur  
Aanwezig : Oudergeleding :  Harry, Bianca  
    Teamgeleding   : Anja, Joyce, Anja E 
    Directie              :  Lydia, Theo 
Afwezig mk : Hanneke 
Voorzitter : Joyce 
Notulant : Anja E 
 

 
1. Opening: 

Joyce opent de vergadering om 19:40 uur. 
 

2. Ingekomen/uitgaande stukken: 
MR-magazine (Harry neemt mee om te lezen) 
Kraamcadeautjes voor Femke en Shirley 
 

3. Notulen 2 november 2017: 
Actiepunt: Scannen artikelen door Bianca blijft staan. 
 

4. Mededelingen/stand van zaken op de Ontdekking: 
a. Collega’s en vervangingen: Femke komt na de carnavalsvakantie weer terug van 

zwangerschapsverlof. Zij gaat 3 dagen werken in groep 1-2 van Olga en Femke. 
Maaike (lio-er) werkt op de donderdag in de groep van Jolanda. 
Na de carnavalsvakantie start Olga met haar Lof op gebied van cultuureducatie. 
Shirley komt half maart terug van zwangerschapsverlof. Alies heeft aangegeven te 
stoppen met haar vervangingswerkzaamheden in groep 7. Anja en Joyce gaan dit 
opvangen. 
Ria heeft afscheid genomen. 
Mandy is vervroegd met zwangerschapsverlof. 
Ramona: het reïntegratieproces verloopt langzaam. 
Marc: het gaat de goede kant op met zijn vrouw. 

b. Voorschool draait met drie dagdelen. Deze zitten vol. 
c. Nieuw meubilair: teamkamer heeft nieuwe meubels; het is een fijne plek geworden 

om samen te komen. . Bij de kleuters is het meubilair nog niet compleet. 
d. Gelden brand voor een keuken: er is geen geld meer over, dit is in andere dingen 

gaan zitten vanwege de negatieve begroting. Lydia is nog aan het kijken of ze iets kan 
regelen via het Oranjefonds. 

e. Ouderambassadeurs: loopt niet hard. De facebookactie heeft niets opgeleverd. 
Andere insteek bedenken. 



 

 

f. Onderzoeksgroepen: tijdens de laatste teambijeenkomst staan we er met het hele 
team achter om de OGO visie uit te dragen en gaan we kijken hoe we e.e.a. 
effectiever kunnen inzetten en sámen kunnen doen. 

g. ICT: Kirsten is aan de slag met het uitzoeken welke duurzame oplossing haalbaar is: 
Skool-pads, lap-tops of chrome-books. 

h. Kwaliteitszorg: hoe meet je kwaliteit op een school. Heb je de doelstelling van het 
begin van het schooljaar gehaald. Op de Ontdekking evalueren wij ieder schooljaar 
en stellen we bij. 

i. Stand van zaken Kameleon/Biëncorf: De Kameleon blijft open, als openbare school. 
De Biëncorf gaat sluiten. Bij de carrousel, waar Joyce bij aanwezig is geweest namens 
de Ontdekking, waren 4 belangstellende gezinnen voor onze school. Binnenkort 
komen een aantal gezinnen kijken op school. De ouders van de Biëncorf blijken meer 
belangstelling te hebben voor de Touwbaan en de Westhoek. Voor ouders van de 
Kameleon is het niet haalbaar om verder te gaan; zij hebben een school nodig op 
loopafstand. 

 
5. Begroting 2018: 

Theo deelt een papieren versie uit van de begroting. De uitgebreide versie wordt nog digitaal 
nagestuurd. 
Theo licht de begroting toe. Komt volgende keer terug op de agenda. We houden een vinger 
aan de pols en kijken welke plannen ingediend worden. 
De begroting is flink negatief. Voor nu is het belangrijk dat er een plan van aanpak gemaakt 
wordt om te onderbouwen  binnen de stichting  dat de gelden voor de lichte 
ondersteuningsmiddelen beter verdeeld gaan worden.  En: hoe kunnen we gelden voor 
kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring binnen halen. 
 

6. Jaarverslag: 
- Kinderen i.p.v. leerlingen. 
- Continurooster met een hoofletter. 
- Op brief met logo Ontdekking. 
Bianca zet het aangepaste jaarverslag op de site. 
 

7. Overleg OR-MR 
Zie bijlage. 
 

8. Rondvraag: 
De begin- en eindtijd van deze MR-vergadering is goed bevallen. Voorstel om dit in de 
toekomst voort te zetten. 
 

9. Sluiting: 
Joyce sluit de vergadering om 21:15 uur 

 
 
 
 



 

 

Actiepuntenlijstje: 
 

Scannen artikelen  
en toevoegen bij de volgende agenda 

Bianca 
Anja 

 
 
Bijlagen: 

- Uitnodiging Delta 
- Notulen overleg OR-MR 

 
2 februari 2018 
Met vriendelijke groet, 
Anja 

  
 
 


