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Notulen 20 april 2022 

Aanwezig:  Sheila Bilar (voorzitter), Maaike Waasdorp (personeelsgeleding)  

Marcella van den Heuvel (oudergeleding), Antoine de Schipper 

(personeelsgeleding)  

Afwezig:  nvt 

 

Onderwerpen 

 

1. Opening vergadering en notulen vorige vergadering 

De notulen is door iedereen doorgelezen en er hoeven geen noemenswaardige aanpassingen 

plaats te vinden.   

2. Klachten 

Er zijn een tweetal klachten binnengekomen bij de MR. De eerste klacht is van zodanige 

aard dat de MR hier geen uitspraken over kan doen, omdat de MR niet de juiste 

bevoegdheden heeft. De MR heeft de ouder verwezen de officiele klachtenprocedure van de 

ASG te volgen (https://asg.nl/klachten).  

De tweede klacht betreft de te hoge wc’s bij de kleuters. De ouder is door medisch 

specialisten geadviseerd om contact op te nemen met school over het plaatsen van lager 

wc’s. Vanuit de MR delen wij de visie dat lagere Wc’s en wasbakken, afgestemd op het 

formaat van de kleuters, beter zijn voor de zindelijkheid van de kleuters en daarnaast ook 

voor de leerkrachten een hoop schoonmaakwerk zal besparen. Kleuter hoeven geen 

afstapjes af en op; wat tevens de veiligheid bevordert. We zien twee dingen bij de kleuters 

(1) wc-lager, (2) wasbakken lager en (3) veilgheidstrips op deuren. Aanvullend ziet de MR 

ook dat er niet op alle deuren veiligheidsstrips zitten bij de kleuters; er hebben al een paar 

ongelukken plaatsgevonden. De MR bespreekt deze punten met Esther.  

3. Formatieplan 

De MR heeft lang vergadert over het formatieplan en is tot de conclusie gekomen geen 

instemming te verlenen aan de directie van Odyssee op dit punt. De MR zal schriftelijk aan 

de directie van Odyssee beargumenteren wat de redenen hiervan zijn.  
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4. Schoolreisje 

Marcella en Sheila geven aan dat de communicatie vanuit Odyssee over het schoolreisje 

onduidelijk en beperkt is. Is het verstandig om als school naar de Floriade te gaan met zulke 

slechte recencies? Wat gaan jongere kinderen hier doen en hoe hou je ze de hele dag bezig 

op de Floriade? Is er hulp nodig van ouders? Dan is het wel handig dit tijdig aan te geven bij 

de ouders.  

Verder geeft Marcella de opmerking dat aan ouders wordt gevraagd om een bijdrage van 35 

euro te doen. Waar wordt deze bijdrage aan besteed? Kaartjes voor de Floriade hebben een 

minimale prijs. Daarnaast is de armoede in Almere behoorlijk. De eigen bijdrage wordt nu 

neergezet als een verplichte bijdrage. Per 1 augustus 2021 is de wet vrijwillige ouderbijdrage 

van kracht. Als ouders deze bijdrage niet kunnen voldoen mag een school een leerling niet 

uitsluiten van deelname en ook geen alternatief bieden. Deze vrijwilligheid is nu niet 

duidelijk voor ouders.  

De MR gaat met het Esther in gesprek over de juiste communicatie voor activiteiten zoals 

een schoolreisje en de juiste communicatie voor de eigen bijdrage van ouders.  

5. Jaarplanning 

Antoine en Maaike geven aan dat ze graag een jaarplanning zien voor de MR, zodat we 

vooruit kunnen kijken. Marcella geeft aan dat de directie van de Odyssee verantwoordelijk 

is voor het aanleveren van data. Marcella heeft in januari een Excel-bestandje aangeleverd 

bij Esther, maar nog geen respons ontvangen. Antoine en Maaike gaan dit afstemmen met 

Esther.  

6. Actiepunten 

 

20/04/2022

12: MR-Reglement moet worden aangepast op aantal leden en het nieuwe 

document moet op de website worden geplaatst.
Maaike/ Antoine 20/05/2022

20/04/2022

13: De documenten conform Artikel 21 van het MR-reglement dient Esther 

asap aan te leveren of een datum te noemen wanneer de MR de documenten 

kunnen verwachten.   

Maaike/Antoine 11/05/2022

20/04/2022 14. Formatieplan met aanbevelingen aanpassen Antoine 22/04/2022

20/04/2022 15. Formatieplan vanuit ouders bekijken Sheila en Marcella 24/04/2022

20/04/2022

16. Informeel afstemmen Esther WC's, wasbakken en veiligheidsstrips + 

afstemmen met Nadia. Antoine en Maaike 22/04/2022

20/04/2022

17. Vrijdag mailen gesprek over WC's, wasbakken en veiligheidsstrips bij de 

kleutergroepen Marcella 20/05/2022


