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1 Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Dirk van Dijkschool over het 

schooljaar 2013-2014. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van 5 leerkrachten (personeelsgeleding) en 

5 ouders van leerlingen (oudergeleding) van de Dirk van Dijkschool. Ze heeft als doel om mee te denken en te 

beslissen over zaken die voor en op school van belang zijn. De directeur is bij elke vergadering aanwezig 

geweest als vaste adviseur van de MR. De MR heeft dit schooljaar vijf maal regulier vergaderd en tweemaal 

tussentijds. 

 

In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op het genoemde schooljaar en worden de zaken die besproken zijn en 

waarover met de directeur/adviseur van gedachten hebben gewisseld kort samengevat. Uiteraard kunt u ook 

lezen welke leraren en ouders dit jaar lid waren van de MR. 

 

De agenda’s en notulen van de vergaderingen zijn beschikbaar op de website van de Dirk van Dijkschool. 

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit jaarverslag, dan kunt u contact opnemen met één van de 

MR-leden of een mail sturen naar mr@dirkvandijkschool.nl. 

2 Samenstelling MR 

De MR bestond het schooljaar 2013-2014 uit de volgende leden: 

 

Oudergeleding   Personeelsgeleding 

Anna Catharina Ashouwer Voorzitter   Marion Hoeijmakers   

Mireille Balster Vervangend Secretaris   Ingrid Kroeze   

Contactpersoon overblijven 

Brenda Boeve GMR   Jan Post Penningmeester 

Vervangend Voorzitter 

Geert Langeslag Secretaris   Wilma van Slooten   

Rob Trappel Vervangend GMR   Sandra Westerveld GMR 

       

Joop van den Biggelaar Directeur a.i. DvD     

Adviseur MR 

3 Analyse Cito-toets 

Dit schooljaar is veel aandacht geweest voor het analyseren van de Cito-toetsen. Ada Koelewijn (Interne 

Begeleider) en een deskundige hebben dit samen bekeken met als doel om de kinderen zo optimaal mogelijk 

te laten scoren. Hier is vervolgens een studiemiddag aan besteed en besproken in de MR. 

4 Schoolondersteuningsprofiel 

Binnen de stichting worden de expertises per school geïnventariseerd binnen en gedeeld tussen de scholen. 
Het bestaande schoolondersteuningsplan van de Dirk van Dijkschool wordt aangepast en specifieker 
gemaakt. Het eerste plan is gezien door de MR, de aangepaste versie nog niet. 
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5 Nieuwe taalmethode 

De gebruikte taalmethode voldeed niet meer aan de huidige CITO eisen, waardoor de resultaten 

achterbleven. Een werkgroep heeft gekozen voor Taal Actief. Deze methode wordt in het nieuwe schooljaar 

van groep 4 t/m 8 ingevoerd. Dit MR is hierover geïnformeerd.  

6 Passend onderwijs 

Vanaf 1 augustus krijgt ook de Dirk van Dijkschool te maken met Passend Onderwijs. Om de MR hierover te 

informeren heeft Directeur a.i. Joop van den Biggelaar een presentatie gehouden. Meer informatie is te 

vinden op www.swvkampen.nl. 

7 Inspectiebezoek 

Op 15 mei 2014 heeft een uitgebreid inspectiebezoek plaatsgevonden. Het definitieve verslag wordt in het 

schooljaar 2014-2015 besproken in de MR. 

8 Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Besloten is dit jaar om de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de MR aan te passen, omdat ze niet 

meer up to date waren. De belangrijkste aanpassing is de maximale zittingsduur. Er is besloten dat in het 

beginsel het streven is om maximaal 6 jaar deel te nemen aan de MR (2 x een zittingsduur van 3 jaar). De 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden in het schooljaar 2014-2015 vastgesteld. 

9 Financieel overzicht 

  Werkelijk 

  in Uit 

Jaarlijkse bijdrage Stichting OOK € 450,00   

Kosten rente/debet   € 49,38 

Afscheid bloemen   € 24,90 

Lidmaatschap VOO   € 83,50 

Shirts oudervereniging   € 1.000,00 

      

  € 450,00 € 1.157,78 

 

Startsaldo: € 1.488,32 

Eindsaldo: € 780,54 

 

De MR heeft besloten een bijdrage te leveren aan de aanschaf van schoolshirts door de oudervereniging, 

omdat dit aan zowel aan de kinderen als aan de professionle uitstraling van de school een bijdrage levert.  

10 GVO / HVO 

Vorig jaar is er door de MR een positief advies gegeven met betrekking tot de GVO / HVO. Gezien de Dirk van 

Dijkschool een openbare school is moet de mogelijkheid zijn dit aan te bieden. In november 2013 is 

begonnen met GVO / HVO onderwijs op de vrijdagmiddag voor kinderen die moslim onderwijs wil volgen. De 

http://www.swvkampen.nl/
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groep is gestart met 22 kinderen onder leiding van een docente via GVO / HVO. Deze lessen vallen niet onder 

de verantwoordelijkheid van de Dirk van Dijkschool en de kosten worden vergoed door GVO / HVO. De 

directie houdt wel het proces in de gaten en heeft overleg met GVO / HVO en de docente. 

11 GMR 

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting OOK zitten twee afgevaardigden van 

de MR van de Dirk van Dijkschool, te weten Sandra Pannekoek (personeelsgeleding) en Brenda Boeve 

(oudergeleding). 

 

In het schooljaar 2013-2014 is de GMR 5 keer bij elkaar geweest om met de bestuurder, Rudy Meulenbroek, 

van gedachten te wisselen, ontwikkelingen en plannen door te spreken en advies- of instemmingsrecht uit te 

voeren. Er zijn het afgelopen jaar diverse onderwerpen besproken waaronder de nieuwe structuur stichting 

OOk, kennismaking met Raad van Toezicht, passend onderwijs, meerjarenbegroting en Villa Nova. 

 

De notulen zijn terug te lezen op de website van Stichting OOK. 

12 Organisatiestructuur OOK / Dirk van Dijkschool 

Interim-Directeur 

Gedurende het schooljaar 2013-2014 was de heer Joop van den Biggelaar aangesteld als Interim-Directeur 

door de bestuurder van Stichting OOK. De heer van den Biggelaar vervulde derhalve ook de rol als adviseur 

tijdens de MR-vergaderingen. 

 

Nieuwe organisatiestructuur 

De bestuurder van Stichting OOK heeft de MR in mei geïnformeerd over de toekomstige nieuwe 

organisatiestructuur van de scholen die vallen onder de stichting, waaronder de Dirk van Dijkschool. 

Samengevat houdt dit in dat de beheerszaken uitgevoerd worden door de stichting en op de individuele 

school de locatieleider met het team verantwoordelijk is voor de volgende vier hoofdzaken: 

1) Onderwijs en zorg 

2) Leerlingen 

3) Leerkrachten 

4) Ouders 

 

Locatieleider 

Binnen de nieuwe organisatiestructuur vervalt de functie van Directeur en wordt een locatieleider aangesteld 

per school binnen de Stichting OOK. 

 

Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure waarin een afvaardiging van de oudergeleding van de MR ook 

gesprekken heeft gevoerd met kandidaten en advies heeft gegeven aan de bestuurder van Stichting OOK 

wordt de heer Jan Hollander met ingang van 1 augustus 2014 aangesteld als locatieleider van de Dirk van 

Dijkschool. 
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13 Formatie + groepsindeling 

De MR heeft de formatie voor komend schooljaar bekeken en besproken en een positief advies gegeven. 

De indeling van 12 groepen voor het schooljaar 2014-2015 is hierin ook zeer positief bevonden door de MR.  

14 Vakantierooster + lesuren 

Het vakantierooster voor komend schooljaar is bekeken en goedgekeurd. 

 

De plannen om de lesuren in de groepen 3 en 4 te verminderen is na uitvoerig overleg en een heldere uitleg 

van de directie goedgekeurd. Deze groepen zijn vanaf het schooljaar 2014-2015 op vrijdagmiddag vrij. 

 


