
Status; 1) Voorstel ter vaststelling, 2) Informatie \vragen \opmerkingen, 3) Bespreking, 4) Akkoord met de ingeslagen 
weg,5) Akkoord met het voorgenomen besluit,6) Afspraak over besluitvorming (wijze van of komen tot) 

MR – bijeenkomst 1 

voorzitter: Mariëlle A datum: 28 oktober 2019 

notulist: Marleen aanvang: 19:30u sluiting: 21:00u 

aanwezig: Marielle A, Inge, Martijn, Erika, Lotte, Amieke, Paulien, Marleen 

  Agenda verder te bespreken afgerond 

1.  Opening   

 

  

2.  Mededelingen 

- Welkom Paulien, Inge en Martijn 

- Extra leerkracht 

Vanaf januari komt Inesz vd Wal de mr 

versterken. Kelly Hoekstra gaat Marleen 

vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof 

Paulien neemt de secretarisfunctie van 

Marleen tijdelijk over. 

Martijn neemt de voorzitterschap van Mariëlle 

A over.  

Marielle A is nog een bijeenkomst aanwezig 

en neemt dan afscheid van de MR.                       

 X 

3.  Schooljaarplan Q3 

Samenvatting van Lotte. Q4 wordt alleen op 
financieel gebied spannend. Controller van het 
bestuurskantoor was ziek, de interim heeft 
afgelopen jaar veel financiële zaken 
goedgekeurd. Hierdoor zijn er gaten in de 
begroting en is het overzicht kwijt. Op het 
bestuurskantoor zijn ze druk bezig om de stand 
van zaken op te maken. 

Er worden niet direct problemen verwacht omdat 
Odyssee een gezond stichting is, maar het moet 
uiteraard opgelost worden. 

 

Schoolplan is niet goed doorgekomen. Deze 
wordt alsnog gemaild en doorgelezen door de 
ouders van de MR. Als zij geen bijzonderheden 
vinden, wordt deze getekend door de voorzitter en 
gaat het stuk naar Lotte.  

Wordt vervolgd   

4.  Fusie Gearing 

Door de financiële status van Odyssee heeft de 
Gearing de fusie on hold gezet. Personeelszaken 
van Odyssee en Gearing werken al wel samen. 

Wordt vervolgd 

 

 

5.  ICT 
- Cloud/MR-documenten 

 
Mariëlle stuurt de inloglink naar de nieuwe 
ouders. 

 X 



Status; 1) Voorstel ter vaststelling, 2) Informatie \vragen \opmerkingen, 3) Bespreking, 4) Akkoord met de ingeslagen 
weg,5) Akkoord met het voorgenomen besluit,6) Afspraak over besluitvorming (wijze van of komen tot) 

 

 

6.  Schoonmaak Zwetteschool 
We werken nu samen met Ematec en Rooth. 
Contract loopt tot 1 januari. Er wordt niet altijd 
even goed schoongemaakt. Hangt erg van de 
schoonmaker. Odyssee is aan het kijken naar een 
nieuwe aanbesteding.  
 

Wordt vervolgd 

 

 

7.  Waarderingsgesprekken 

• Nieuw concept 

• December start training directeuren 
 
In plaats van functioneringsgesprekken gaat er in 
de toekomst veel meer naar de ontwikkeling van 
de leerkrachten gekeken worden. Samen wordt er 
gekeken naar ontwikkelpunten voor een bepaalde 
periode. Na deze periode wordt er gekeken wat er 
behaald is en wat nog niet, en wat daar eventueel 
voor nodig is. Lotte gaat komende periode starten 
met dit nieuwe concept.  
 

Wordt vervolgd 

 

 

8.  Projectgroepen 
Paulien vertelt over de 6 verschillende 
projectgroepen. Er zijn mooie keuzes gemaakt in 
ontwikkelpunten en deze zijn weer gelinkt naar 
het schooljaarplan.  
 

Wordt vervolgd 

 

 

9.  Rondvraag 
 
Schoolreisje eind van het schooljaar? Wordt mee 
genomen naar de komende teamvergadering. 
OASE –> scholing onderbouw en groep 3 is 
gestart. Er worden nu thema’s voorbereid waar 
vanaf januari mee gewerkt gaat worden. 
Leerkrachten zijn erg enthousiast.  

Schoolreisje komt terug.   

10.  Sluiting  

- Nieuwe data 

 

Maandag 25 november 

Dinsdag 11 februari 

Dinsdag 21 april 

Dinsdag 9 juni 

 

 X 


