
 

 

 

Notulen 30 maart 2022 

Aanwezig:  Maaike Waasdorp (personeelsgeleding, voorzitter bij afwezigheid van Sheila)  

Marcella van den Heuvel (oudergeleding), Antoine de Schipper 

(personeelsgeleding)  

Afwezig:  Sheila Bilar 

 

Onderwerpen 

 

1. Opening vergadering en terugblik MR-vergadering januari 2022 

Marcella legt kort uit dat de vergadering van de medezeggenschapsraad (MR) in januari in 

het teken heeft gestaan van kennismaken. De notulen van vorig overleg kan echter niet 

worden vastgesteld, omdat Defny en Marjolein geen reactie hebben gegeven op de notulen, 

voordat ze Odyssee hebben verlaten.  

In de vorige MR-vergadering is besloten dat alle MR-leden een curus MR via de ASG gaan 

volgen. De cursus van maart/april was helaas vol. Maaike en Antoine geven aan dat zij dit 

ook een verstandig idee vinden. Op deze wijze kan iedereen dezelfde basiskennis opdoen. 

Antoine geeft aan dat hij wel wil uitzoeken wanneer de eerstvolgende cursus is.  

Daarnaast geeft Marcella aan dat de vorige MR-vergadering ook een rolverdeling is 

gemaakt. De voorzitter is Sheila en secretaris is Marcella. Defny zou de rol van 

penningmeester op zich pakken en Marjolein zou de communicatie via de website van 

Odyssee regelen. Antoine geeft aan dat hij de rol van penningmeester op zich wil nemen en 

Maaike wil de rol van communicatie via de website van Odyssee  inregelen.  

Tevens geeft Marcella aan dat een aantal bestanden vanuit het bevoegd gezag nog niet zijn 

ontvangen. Zo heeft de MR o.a. nog geen inzicht in alle officiele klachten en de 

uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert. Marcella zal dit oppakken met Esther. 

2. Huishoudelijk reglement 

Marcella heeft bij de Vereniging van Openbaar Onderwijs een format gevonden voor een 

huishoudelijk reglement van de MR. Maaike en Antoine kunnen zich vinden in dit format. 

Het format is tijdens deze vergadering doorlopen en aangepast naar de situatie van 

Odyssee. Het huishoudelijk reglement is inmiddels vastgesteld en na de meivakantie 

worden geraadpleegd via https://odyssee.asg.nl/medezeggenschapsraad  
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Omdat de MR-structuur nog helemaal moet worden opgezet, wordt besloten om per drie 

weken te vergaderen tot het einde van dit schooljaar (begin juli 2022). De voorzitter kan een 

planning opstellen tot en met einde van dit schooljaar, waarin ijkpunten staan opgenomen 

met betrekking tot advies en instemming. Deze planning kan worden gecommuniceerd naar 

Esther, leerkrachten en ouders. Marcella zal Sheila vragen om een planning te maken en de 

ijkpunten hierin op te nemen. Rekening dient te worden gehouden hoeveel tijd de MR nodig 

heeft om naar documenten te kijken en voor wanneer de MR een reactie dient te geven.  

3. Activiteitenplan  

Marcella heeft ook een format van een activiteitenplan doorgestuurd. Deze wordt 

gezamenlijk bekeken, maar wordt nu besloten niets mee te doen. Actiepunt is voor iedereen 

om even te bekijken hoeveel uren komende tijd worden besteed aan MR-taken en wat de 

voorwaarden dienen te zijn om deze uren in te zetten als MR-lid.  

4. Schoolfotograaf 

Binnengekomen stukken; klachten over schoolfotograaf mbt schoolfoto’s en het bestellen 

van de foto’s. Klachten gaan over de kwaliteit van de foto’s en het gebruik van de app. De 

ervaring vanuit leerkrachtengeleding was dat de fotograaf zijn zaakjes niet op orde had. Het 

opbouwen van de fotosetting gebeurde niet tijdig, de fotograaf heeft troep achterlaten en er 

was een lange wachttijd voor kinderen. Advies vanuit de MR is om volgend jaar te kijken 

naar een alternatief voor de schoolfotograaf. Dit punt dient op de eerstvolgende MR-agenda 

te worden gezet, in het deel dat Esther ook aanwezig is.   

5. Woensdagen in pionier 1 en 2 

Vanaf 6 april 2022 staat Sharony alleen op pionier noord west op de woensdagen. De MR 

heeft nagedacht over oplossingen, totdat een gekwalificeerde leerkracht voor de woensdag 

is gevonden. Onderstaand staan de oplossingen, inclusief de afwegingen: 

Oplossing 1: Ouders inzetten  ontbreken van pedagogische didactische functie van de 

schooldag en een beperkte stabiliteit. Vergroot wel ouderbetrokkenheid.  

Oplossing 2: Deel of een gehele klas thuislaten P1 noord oost  relatief kleine groep krijgt 

dan minder les. Kinderen uit deze klas hebben structuur nodig. Thuislaten is niet wenselijk.  

Oplossing 3: Intern doorschuiven (Ilham, Mitchel, Eka)  Nauwelijks ruimte in bezetting 

om door te schuiven.  

 



 

 

 

Oplossing 4: Esther inzetten  voordeel Esther is een bekend gezicht voor kinderen. Nadeel 

is dat Esther dan minder aan haar directietaken toekomt.  

Oplossing 5: Non-onderwijs professionals  gastdocenten kunnen voor een aantal uurtjes 

per dag worden ingezet. Dan moet er wel een programma worden opgesteld.  

Oplossing 6: Roulatie thuisdag per groep  is een optie, betreft 1 dag in de maand per kind.  

Oplossing 7: Leerkracht van een andere school  is Esther tot op heden nog niet gelukt.  

Advies: Bij voorkeur Esther inzetten of eventueel in combinatie met een non-onderwijs 

professional. Indien dit niet haalbaar voor Esther is, dan gaat de tweede voorkeur uit naar 

roulatiethuisdag.  

Maaike en Antoine willen deze oplossingen ook bespreken met de leerkrachten van pionier 

1 en 2. Marcella geeft aan dat het wel fijn zou zijn als de berichtgeving eruit gaat voor het 

weekend, zodat ouders tijd hebben om eventueel iets te regelen als dit noodzakelijk is.  

6. Begroting 

Marcella heeft van Esther de begroting voor het huidig schooljaar ontvangen. Maaike, 

Antoine en Marcella hebben kennisgenomen van de begroting, maar nog veel vragen over 

dit document. Conform procedures hoort de begroting samen te gaan met een kaderbrief, 

waarin de begroting wordt toegelicht. Marcella zal deze kaderbrief bij Esther opvragen. 

Daarnaast zal Esther volgende vergadering worden gevraagd om de begroting mondeling 

toe te lichten. Marcella en Antoine zetten de vragen die er nu zijn op papier. Indien Esther is 

gesproken zal ook advies worden ingewonnen bj de GMR.  

7. Formatieplan 

Formatieplan is door Esther besproken met Maaike en Antoine. Maaike en Antoine hebben 

veel opmerkingen over dit plan. Marcella geeft aan dat het in het kader van efficientie wel 

handig is om dit soort besprekingen de volgende keer met de gehele MR te houden. De 

eerstvolgende MR vergadering zal Esther worden uitgenodigd om ook het formatieplan te 

bespreken.  

 

 

 

 



 

 

8. Onderwijsinspectierapportage  

Alle MR-leden hebben de rapportage van de onderwijsinspectie ontvangen. Antoine, 

Maaike en Marcella missen een datum waarop ouders worden geinformeerd en informatie 

over het vervolg. Marcella neemt contact op met Karlien (clusterdirecteur) om hier meer 

duidelijkheid over te krijgen.  

9. Actiepunten: 

  Actiepunt: Verantwoordelijk? Wanneer afgerond? 

1: Uitzoeken wanneer de 

eerstvolgende MR cursus bij 

de ASG plaatsvindt. 

 

Antoine Volgende MR-

vergadering 

2: Bijwerken van de website 

van Odyssee met de recente 

informatie over MR. 

Maaike Volgende MR-

vergadering 

3: Uitvraag bij Esther voor 

de aan te leveren bestanden 

die noodzakelijk zijn om 

inzichten te krijgen die de 

MR nodig heeft. 

Marcella Volgende MR-

vergadering 

4: Opstellen 

vergaderplanning eventueel 

voorbeeldplanningen van 

andere scholen bekijken. 

Marcella stemt met 

Sheila af dat dit 

Sheila’s actie is. 

Uiterlijk 8 april 2022. 

5. Bekijken wat de 

basisvoorwaarden zijn  voor 

het uitvoeren van de MR-

taken.  

Ieder MR-lid Juni 2022 

6: Advies geven over 

fotograaf aan Esther. 

MR als geheel Volgende MR 

vergadering 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Oplossingen woensdag 

pionier 1 en 2 bespreken 

met de leerkrachten en 

Esther.  

Maaike en Antoine 1 april 2022 

8: Vragen over de begroting 

opstellen. 

Antoine en 

Marcella 

14 april 2022 

9: Schriftelijke toelichting op 

de begroting vragen aan 

Esther. 

Marcella 3 april 2022 

10: Mondelingen toelichting 

begroting vragen op de 

eerstvolgende vergadering 

met Esther. 

Marcella/Sheila 7 april 2022 

11: Voorbeeld jaarplan MR 

voor de formatie. 

Maaike Eerstvolgende MR 

vergadering 


