
 

 

 

Notulen 11 mei 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. Schoolreisje 

Als MR zien we dat de communicatie rondom activiteiten vanuit Odyssee naar 

ouders/verzorgers stroef verloopt. Terecht of onterecht schetst dit een rommelig beeld van 

de organisatie.  

De MR lijkt het een goed idee deze spiegel voor te houden en is benieuwd of er bij volgende 

schoolbrede activiteiten er hulp met organisatie en/of communicatie wenselijk is. Een 

oplossingen zou kunnen zijn dat ouders meer worden betrokken bij de organisatie van 

activiteiten, waardoor de school beter wordt geadviseerd en daarmee worden leerkrachten 

ontlast. De MR is voorstander van het oprichten van een Oudercommissie.  

De volgende vragen/onduidelijkheden leven onder ouders en de MR: 

• Praktische uitvoering van de schoolreis: Waar gaan we naartoe? Er is twijfel over de 

Floriade als locatie? Wat gaan we daar doen? Er zijn nog geen ouders geregeld; hoe 

gaat de Odyssee hiermee om? 

• Communicatie: Hoe communiceren we over de eigen bijdrage schoolreisje? Dit 

voldoet nu niet aan wet- en regelgeving.  

• Budget: Hoeveel geld is er binnengekomen en waar besteden wij het geld aan?  

• Betrokkenheid van ouders en personeel: oplossing zou kunnen zijn de ouderkoers 

maar wel met de juiste bevoegdheden van een ouderraad.  

De MR zal dit in het eerstvolgende overleg met Esther bespreken.  

  



 

 

 

 

3. Extra vergadering 

Door de komst van Marion (interim directeur) is een extra vergadering ingelast met Esther, 

Marion en Karlien (clusterdirecteur). Deze vergadering vindt plaats op 16 mei 2022. De 

volgende agendapunten wil de MR in ieder geval bespreken: 

• Wie heeft welke verantwoordelijkheid vanuit directie? 

• Samenwerken en rol vanuit MR. 

• Formatie 2022/2023 

•  Schoolreisje/ouderbijdrage. 

•  Gebouw.  

 

 

 

 


