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Verslag van de MR vergadering van 1 februari 2016 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 
Agenda wordt vastgesteld. 

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

3 Voortgang Verbeterpunten Inspectie DvD (ter info) 
 
De studiedag van 4 februari staat in het kader van analyse toets resultaten en verwerken van de 
conclusies in zorg/klassenplannen. 
 
Sinds twee weken is er een extra IB-er aangesteld. Hij blijft tot de zomervakantie voor twee dagen per 
week. Jan Hollander is van mening dat dit voldoende is om de beoogde verbeteringen van de 
resultaten te bereiken. De rol van de extra IB-er is specifiek het begeleiden van het team leerkrachten 
en het coördineren van activiteiten in het kader van de zorgstructuur. Begeleiding van leerlingen zal in 
de meeste gevallen door de leerkrachten gedaan worden. 
 
Jan Hollander heeft met twee inspecteurs van de onderwijsinspectie gesproken over verbeteracties en 
de zorg in de klas. De reactie van de inspectie was positief. In mei wordt de cito toets afgenomen. 
Wanneer die resultaten bekend zijn, volgt er in juni een volgend bezoek. 
 
Het verbeterplan voor groep 8 is besproken met IB en inspectie. Er is geschoven met onderwijstijd ten 
gunste van de basisvakken. Voor groep 7 zijn ook al een aantal acties ingezet. Deze zullen worden 
voortgezet wanneer deze leerlingen naar groep 8 gaan. Het idee is dat dit de structurele werkwijze 
wordt. 
 

5 Lopende zaken 
 
Google classroom, hoe zit het met privacy? 
Vanuit de MR en vanuit een ouder heeft Jan Hollander vragen gekregen over de privacy waarborging in 
google classroom. Hij geeft aan dat de leerlingen zelf geen instellingen hoeven te accorderen. Dit wordt 
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door de leerkrachten gedaan. De kinderen kunnen dus geen keuzes maken wat ze wel/niet delen. 
Volgens Jan Hollander mag Google deze gegevens niet gebruiken voor het maken van koppelingen tbv 
van (bijv.) advertenties. De google-classroom wordt aan het eind van het jaar verwijderd, waarna de 
kinderen in het volgend schooljaar weer in een lege classroom gaan werken. Afgesproken is dat in de 
volgende MR vergadering een demonstratie gegeven wordt. 
 
Studiedagen 
Vrijdag na de avondvierdaagse is een studiedag. Vrijdag voor de zomervakantie is vrij. 
 
Ziekte 
Diverse docenten zijn voor langere tijd als gevolg van ziekte afwezig. Voor iedereen is vervanging 
gerealiseerd. Jan Hollander begeleidt de docenten bij hun re-integratie en heeft de klassen die het 
betreft specifiek geïnformeerd. De MR heeft er vertrouwen in dat dit goed verloopt. 
 

5 GMR (ter info) 
 
Er is geen recente vergadering geweest. 
 
Voor informatie over de GMR wordt verwezen naar de notulen van de GMR op www.ookkampen.nl. De 
notulen zijn te vinden onder het kopje “Raad van Toezicht”. 
 

6 Rondvraag 
 
Er is geconstateerd dat er weer meer geparkeerd wordt voor het hek aan de Zilverschoon. Dit levert 
gevaarlijke situaties op. Er is besloten om de pionnen ’s ochtends weer te plaatsen. 
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