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Verslag van de MR vergadering van 10 juli 2017 
 
1 Opening en vaststellen agenda 

In oktober is er een starttraining voor nieuwe MR-leden. 
Geert geeft aan dat hij in de vorige notulen de discussie over werkdruk bij de leerkrachten mist.  Bij het onderdeel 
GMR laten we dit onderwerp  terugkomen. 
 

2 Ingekomen post, mededelingen en openstaande acties (ter info) 
 
Geen post, mededelingen etc.   
 

3 Begroting: 
De bovenschools directeur maakt samen met Jan een begroting voor het nieuwe schooljaar. We gaan kijken of de 
MR ook een rol kan hebben in de vaststelling van de begroting. Als proef krijgt de MR de begroting toegestuurd 
voordat deze vastgesteld wordt. 
 
De ouders stellen vragen over eventuele onderwijsmiddelen die gefaciliteerd moeten worden om komend 
schooljaar met de 4 pijlers van start te kunnen gaan. 
Jan geeft aan dat er duidelijk gekeken gaat worden naar wat er nodig is en dat Stichting Ook heeft aangegeven dit 
te kunnen faciliteren als de leerkrachten duidelijk kunnen onderbouwen waarom de onderwijsmiddelen 
noodzakelijk zijn. 
Het schoolmeubilair komt voor schooljaar 2018-2019 op de begroting. 
Het onderhoud van het schoolgebouw wordt opgenomen in onderhoudsplan van de stichting. Komend schooljaar 
worden de zonweringen worden vervangen. Het plein aan de Zilverschoon wordt gefaseerd aangepast, te 
beginnen met het plein voor de middenbouw. 
Het hek aan het middenbouwplein wordt ook aangepast. Het wordt als te hoog en te prominent aanwezig 
ervaren. 
Het logo van de school wordt vernieuwd. We nemen afscheid van de “vosjes”. De MR heeft besloten haar budget 
in te zetten voor nieuwe vlaggen met het nieuwe logo voor beide locaties. . 

3 Strategisch beleidsplan van de school: 
Voor 1 oktober is er een schooljaarplan gemaakt met een evaluatie van het afgelopen jaar en het verbeterplan 
onderwijs, onder andere gebaseerd op inspiratie van de leerkrachten en aandachtspunten vanuit de inspectie. 
In september krijgt de oudergeleding van de MR uitleg over het plan. 
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De oudergeleding vraagt zich af op welke manier sociale weerbaarheid en weerbaarheid terug komen in het 
onderwijs. Dit onderwerp wordt door de leerkrachten meegenomen in de eerstvolgende missie/visie bijeenkomst. 
De oudergeleding heeft dinsdag 27 juni een bijeenkomst gehad met Jan om te schieten op de eerste versie van de 
missie en visie. Hierna is afgesproken dat op donderdag 13 juli een tweede bijeenkomst plaats zal vinden om meer 
inhoudelijk feedback te kunnen geven. Geert en Ellen zullen hierbij aanwezig zijn. De oudergeleding heeft in deze 
bijeenkomst gekeken naar samenhang tussen missie en visie en advies gegeven over wat wel en niet in een 
missie/visie document te zetten.  
 
Vanuit de MR waren wat verschillende geluiden over het communiceren van de veranderingen die de Dirk van 
Dijkschool door wil voeren in het onderwijs na de zomervakantie. Het idee van de leerkrachten was om een teaser 
te sturen naar de ouders voor de zomervakantie en na de zomervakantie een informatieavond te plannen in de 
eerste week en de derde week te starten met het eerste thema. Sommige MR-leden vonden dit prima, andere 
leden vonden het erg kort dag. 
In deze MR vergadering bespreken we nogmaals de communicatie . Vanuit een aantal  MR leden komt duidelijk de 
vraag om informatie te geven voor de zomervakantie of het verstrekken van de informatie uit te stellen naar de 
eerste weken na de zomervakantie. De leerkrachten gaan overleggen over wat zij de beste route vinden. Er wordt 
geopperd dat de flyer eventueel met de laatste oudermail mee gestuurd zou kunnen worden. In dat geval zou het 
prettig zijn als Jan in de oudermail aandacht besteed aan deze flyer. 
 
 

4 - Ouderbetrokkenheid/: hoe vinden de leerkrachten het contact met ouders verlopen? Parro pilot: Parro is 
heel positief ontvangen. Parro wordt na de zomer schoolbreed ingezet. Leerkrachten die er nog niet mee 
werken krijgen een minicursus. Jan gaat kijken of de betaalde Parro-versie beter bruikbaar is. We praten 
over hoe ouders zonder smartphone of internet meegenomen worden in de informatievoorziening. In de 
startvergadering van de leerkrachten wordt hier over gepraat. Wij laten dit onderwerp terugkomen 
komen in de vergadering van september. 

 
- Communicatieplan: We praten over het gebruik van een communicatieplan om middelen zoals social 

media optimaal in te zetten ter informatie en profilering van de school. Brenda zorgt voor een format van 
een communicatieplan. 

 
- Evaluatie van de gesprekken cyclus, inhoud/structuur kennismakingsgesprek: Er zijn goede ervaringen met 

het kennismakingsgesprek. Leerkrachten spreken ouders echter wel laat over leervoortgang. 
Leerkrachten geven aan dat initiatief tot een eerder voortgangsgesprek bij henzelf zal liggen of bij 
ouders.  

  
-   Combinatieklas 4/5: Er was wat onvrede bij de ouders over de communicatie omtrent het vormen van de 

combinatieklas 4/5. Eerder informatie geven wordt door de ouders gewaardeerd en daarnaast wat meer 
tekst en uitleg bij veel wisselingen in leerlingen. 

 
Afscheid leerkrachten: 
Donderdagochtend neemt Wilma afscheid in haar groep en later van alle kinderen van de school. Donderdag na 
schooltijd is er een afscheid van Dick, IB-er. 
De Mr zorgt voor een attentie.   
Rol MR-leden: Na de zomervakantie gaan we een lijst maken van onderdelen waar de MR bij aan kan sluiten. Voor 
schooljaar 2018/2019 worden er nieuwe MR verkiezingen gepland. 
 

5  
GMR: enquete werkdruk: ervaringen van leerkrachten andere scholen: denken dat anderen werkdruk ervaren. 
 
Vorige vergadering gepraat over het ervaren van werkdruk door de leerkrachten en de op handen zijnde stakingen 
in het onderwijs. Geert vraagt of dit te maken kan hebben gehad met de inspectie. De leerkrachten geven aan dat 
het de druk wel verhoogd heeft, maar er zijn veel meer redenen. De leerkrachten noemen voornamelijk de 
invoering van passend onderwijs wat veel extra werkzaamheden met zich meebrengt en het feit dat alles wat 
gedaan wordt met leerlingen moet worden vastgelegd in het leerlingenvolgsysteem.  
Yuri is met de opa van Sam uit groep 4 naar het Malieveld geweest en er zijn veel handtekeningen ingeleverd. Als 
de eisen niet ingewilligd worden kunnen er meer acties volgen. 
 
 

6 Rondvraag 
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