
 

 

 

Notulen 16 mei 2022 

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

Marcella van den Heuvel (oudergeleding), Antoine de Schipper 

(personeelsgeleding), Esther Merks (Directie Odyssee), Marion Jaspers 

(Directie Odyssee), Karlien Wegmans (Clusterdirecteur ASG) 

Afwezig:  nvt 

 

Onderwerpen 

 

1. Opening  

De vergadering wordt geopend. In verband met de komst van Marion als Interim Directeur 

wordt een voorstelrondje gedaan.  

2. Plan ASG 

Naar aanleiding van het rapport van de onderwijsinspectie zal Odyssee verbetering moeten 

laten zien (bevoegde leerkrachten en didactisch handelen) om de kwaliteit van het onderwijs 

voldoende te krijgen. De ASG heeft voor verbetering één jaar de tijd en de 

onderwijsinspectie zal in het eerste kwartaal van 2023 weer langskomen voor een 

herbeoordeling. Esther en Marion zullen samen een verbeterplan opstellen. Om didactisch 

handelen te verbeteren zijn er leerkrachten nodig. Karlien geeft aan dat leerkrachten niet 

verplaatst kunnen worden vanuit de ASG. Zij geeft aan dat ze leerkrachten het liefst wil  

verleiden om bij Odyssee te werken. Samen met mobiliteit van de ASG gaat ze kijken wat 

mogelijk is. Recruitment vanuit de ASG heeft reeds met Esther naar de vacatureteksten 

gekeken. Marcella geeft aan om hier ook in mee te willen kijken. Marion en Marcella 

plannen een afspraak in nog voor eind mei op de vacatureteksten te bekijken.  

3. Samenwerking Marion en Esther 

Esther en Marion pakken samen het verbeterplan voor Odyssee op. Zij zijn samen 

verantwoordelijk als directie voor het onderwijs van Odyssee. Esther heeft eerder 

aangegeven er even tussenuit te willen gaan. Als dit nog concreet gaat worden bespreekt ze 

dit met ASG. Marion is nu bezig met kennismaken en de taken worden verdeeld tussen 

Esther en Marion. Marion zal in ieder geval blijven tot het einde van dit schooljaar 

(2021/2022) en wellicht langer. Dit zal ook mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van 

het team van Odyssee.   

 

 



 

 

 

 

 

4. Samenwerking tussen directie en MR 

Antoine geeft aan dat het doel van de MR is om van Odyssee een fantastische school te gaan 

maken. De rol van de MR is om expertise brengen en daarin ouders/verzorgers en collega’s 

te vertegenwoordigen en ook een klankbord te zijn voor Odyssee. Hij geeft aan dat hij graag 

een blik vooruit wil hebben met alle energie die daarbij hoort. Maaike wil graag dat de 

kwaliteit van school omhoog gaat en vindt dat een stukje evalueren hier ook bij hoort. Zij is 

vrij kritisch. Er is nu 1 keer in de drie weken een MR-overleg. Maaike is bezig om een 

jaarplanning en agenda te maken voor volgend schooljaar, zodat ook gedefinieerd kan 

worden voor welke thema’s instemming en adviesrecht noodzakelijk is. Esther geeft daarbij 

aan dat de frequentie van overleg met de MR beter kan. Marcella geeft aan tot nu toe niet zo 

tevreden te zijn over de samenwerkingen met de directie van Odyssee. Het is veel duwen en 

trekken om documenten te krijgen waar de MR wat van moet vinden; een samenwerking 

moet van twee kanten komen. Zij geeft aan dat zij verwacht dat de Directie van Odyssee met 

de MR juist zijn voordeel kan doen. Marion geeft aan dat het heel fijn is om een jaarkalender 

te hebben, waar samen input op is gegeven. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is en wat 

prioriteit heeft om te worden opgepakt.   

5. Ouderbijdrage en schoolreis 

De MR heeft een advies geschreven over hoe om te gaan met schoolreisje en de 

ouderbijdrage. Esther geeft aan dat de MR op de hoogte gaat worden gesteld van waar het 

startgeld aan wordt uitgegeven. Het advies om een Ouderraad op te richten zal worden 

overgenomen. Het geeft wel aan dat er een verschil is tussen een ouderbijdrage en het 

startgeld. Ouderbijdrage kan door de Ouderraad worden geint en de startbijdrage zal door 

school moeten worden geint. De ouderkoers moet dan wel een andere wending krijgen. De 

directie en MR gaan nader nog nader in gesprek over de Ouderraad.  

Daarnaast geeft de MR aan dat er ruis is rondom de communicatie van het schoolreisje. Er is 

een hoop ontevredenheid bij ouders over de bestemming van de Floriade. Dit wordt zeker 

voor kleine kinderen als niet geschikt geacht. Esther en Marion geven aan dat vanmorgen 

met de leerkrachten is besproken dat naar Oud Valkeveen wordt gegaan. Hopelijk is de prijs 

hetzelfde. De busmaatschappij heef in ieder geval al toegezegd de schoolreisgangers te 

brengen naar Oud Valkeveen. Er zal echter wel een andere datum geprikt moeten worden; 

waarschijnlijk 16 juni. Groep 7/8 kan evengoed op een ander moment naar de Floriade om 

het KID-programma te volgen.   

 



 

 

 

6. Formatie 

De MR heeft tot op heden geen instemming gegevens over het formatieplan; er leven te veel 

vragen bij de MR. Dit is vastgelegd in een document van vijf pagina’s. Esther en Marion 

hebben de opmerkingen gelezen. Zij geven aan dat in het werkverdelingsplan antwoord 

geeft op een grote hoeveelheid vragen. Esther geeft aan dat dit plan jaarlijks besproken 

wordt met de leerkrachten. Maaike en Antoine geven aan het werkverdelingsplan nog nooit 

gezien te hebben. Maaike en Antoine gaan het werkverdelingsplan bekijken en volgens 

Esther wordt dit plan voor volgend schooljaar binnenkort weer voorgelegd aan het team 

van leerkrachten.  

De formatie wordt gekoppeld aan begroting. Momenteel wordt er druk gezocht naar 

leerkrachten. Er zijn twee nieuwe leerkrachten aangenomen. Vandaag is er ook weer een 

leerkracht geweest voor een rondleiding die eventueel drie dagen zou willen komen 

werken. Marcella geeft aan dat de MR voornamelijk opzoek is naar een overzicht van de 

gewenste formatie per klas bestaande uit leerkrachten en assistanten. Dan kan je daarna je 

bezetting daarop in tekenen. Wellicht is de gewenste situatie in deze markt niet haalbaar; 

dan weet je echter wel wat de focus is. Esther heeft een overzicht gemaakt van hoe volgend 

jaar eruit ziet en wie er dan mogelijk voor de klas staat. Maar ze is er nog lang niet uit. 

Esther is met volle bak aan het werven en gaat het positief  tegemoet.  

Assistenten krijgen alleen een baan op Odyssee als ze hier ook kunnen blijven. Momenteel 

worden assistenten voornamelijk ingehuurd via ‘Dit is wijs’. Assistenten kunnen dan gratis 

worden overgenomen.   

Antoine geeft ook aan dat het fijn zou zijn als er naar de huidige bezetting wordt gekeken. 

Zo heeft Antoine vrijdag twee uur tafels uit elkaar gehaald als ‘klusjesman’. Een goed 

functionerend ouderteam zou hierbij kunnen helpen. Als de ouderhulp goed kan worden 

gemanaged dan zouden leerkrachten worden ontlast. Marion gaat samen met Maaike en 

Antoine bekijken waar ouders bij kunnen helpen.    

Verder heeft Esther nog naast Plan A, nog een plan B en C opgesteld. Zo zou het kunnen zijn 

dat van groep 6/7 een combinatiegroep wordt gemaakt of dat kleuters uit pionier 1 volgend 

jaar op vrijdag vrij zijn. De keuzes zijn afhankelijk van het aantal leerkrachten die gaan 

starten en het aantal vertrekkende leerlingen. Maaike vraagt om inzicht in het aantal 

vertrekkende leerlingen naar aanleiding van het inspectierapport. Esther komt hier 

komende vergadering op terug. 

Verder heeft Esther nog een aantal formatietabellen die zij doorstuurt naar de MR.  



 

 

 

7. Het gebouw 

De MR heeft advies gegeven over de inrichting van het gebouw nav een klachten van 

ouders. Dit gaat over veiligheidstrips op deuren, en over toiletten en wasbakken afgestemd 

op kleuters. Esther geeft aan dat de veiligheidstrips op de deuren zo geregeld kunnen zijn en 

dat daarvoor een klusjesman kan worden ingehuurd. Verder geeft zij aan dat het gebouw 

van Gemeente Almere is. Bij de oplevering hebben leerkrachten uit pionier 1 /2 aangegeven 

juiste hogere toiletten en wasbakken te willen hebben. Het blijkt nu dat dit geen juiste keuze 

is geweest. Esther gaat bij Gemeente Almere een aanvraag doen voor wijzigingen van de 

toiletten en wasbakken. Of zij hier goedkeuring voor gaan geven weet Esther niet.  


