
 

 

 

Notulen 8 juni 2022 

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

Marcella van den Heuvel (oudergeleding), Antoine de Schipper 

(personeelsgeleding), Marion Jaspers (directie Odyssee) 

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. Ouderraad 

Er is besloten om een ouderraad op te starten zodat dit orgaan diverse activiteiten kan gaan 

organiseren en coördineren voor Odyssee. Er zijn nog wel veel vragen. Wat is er nodig? 

Welke activiteiten vallen onder de ouderraad? Wie gaat dit aansturen? Er is een 

penningmeester nodig, die over alle in- een uitgaven gaat. Een aparte rekening hiervoor is 

mogelijk. De ouderraad kan dan ook het startgeld innen. Marion gaat met Ilonka uitzoeken 

hoe het er financieel voorstaat met de betalingen van het startgeld e.d. Wat vast staat is dat 

elke ouderbijdrage vrijwillig is en dat kinderen niet kunnen worden uitgesloten. Hier ligt 

wel een spanningsveld, want om kinderen leuke dingen (zoals schoolreisje) te laten doen 

een ouderbijdrage noodzakelijk. Vrijdag 10 juni a.s. is er een eerste bijeenkomst gepland 

tussen de ouderraad en Marion.  

3. Werkverdelingsplan 

Het werkverdelingsplan is bij de leerkrachten onder de aandacht gebracht. Na een 

gezamenlijke sessie met het team zijn er diverse onderwerpen naar voren gekomen die 

aandacht vereisen. De onderwerpen zijn; pauze- en werktijden, ambulante tijd voor 

administratie, studiebegeleiding en de oudergesprekken en het ouder-kind moment. Het 

team van Odyssee   gaan  hierover met elkaar in gespreken zullen standpunten vormen over 

de genoemde onderwerpen..  

  



 

 

 

4. NPO-plan 

Inzet NPO gelden kunnen heel breed ingezet worden, als het maar gericht is op behalen van 

resultaat. Hierover is nog geen plan. Op dit moment wordt er geïnventariseerd wat er nodig 

en mogelijk is . Marion heeft hiervoor ook een afspraak ingepland met de financiële 

administratie van ASG. Dit vind volgende week plaats.  

5. Schoolgids volgend schooljaar 

De schoolgids is niet meer up-to-date. Het is niet gebruikelijk om de schoolgids tussentijds 

aan te passen. Deze wordt voor het nieuwe schooljaar aangepast, vernieuwd, goedgekeurd 

en opnieuw op de website geplaatst.   

6. Meldingen vanuit ouders 

Er is een vraag gekomen vanuit een ouder aan de MR en de directie, over de “vrijwillige” 

ouderbijdrage van school. We hebben afgesproken dat Marion deze mail beantwoordt.   

7. Aantal leerlingen per klas 

Marion en Ilonka hebben een overzicht gemaakt van leerlingen per klas. Gemiddeld zal een 

klas bestaan uit 25 leerlingen. Voor de aankomende jaren zal worden gekeken wat het ideale 

leerlingen aantal is per klas.  


