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Verslag van de MR vergadering van 4 juli 2016 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 
Agenda wordt vastgesteld. 
 

2 Ingekomen post, mededelingen en openstaande acties 
 
Er zijn geen ingekomen post, mededelingen en openstaande acties. 
 

3 Voortgang Verbeterpunten Inspectie DvD 
 
Inspectiebezoek 
De onderwijsinspectie is dinsdag 29 juni bij de Dirk van Dijkschool geweest. De inspecteurs hebben de klassen 
bezocht, gesproken met de locatieleider, intern begeleider en de leerkrachten. Het team kreeg complimenten 
voor de acties die opgepakt zijn en de resultaten laten een positief resultaat zien, maar kunnen nog verder 
verbeterd worden. 
 
Komend jaar zal in de kleuterklassen gewerkt worden met de methode “kleuterplein”. Hiermee kan de 
voortgang van de kleuters beter gemonitored worden en kunnen de klasse-activiteiten daar beter op 
aangepast worden.  
 
De locatieleider en intern begeleider zullen gestructureerd maandelijks klassenbezoeken af gaan leggen. 
 

4 Lopende zaken 
 
Verkeerssituatie 
Er bestaan nog steeds zorgen over de verkeerssituatie op de Zilverschoon. Bij het halen en brengen wordt nog 
regelmatig bij het hek geparkeerd, waardoor de kinderen tussen de auto’s door moeten lopen en er soms 
gevaarlijke situaties ontstaan. Het plaatsen van de pionnen helpt deels. In de vergadering worden enkele 
ideeën geopperd om maatregelen te nemen zoals gele kaarten, vaste paaltjes of een verhoogde stoep. De 
genoemde ideeën zullen worden besproken met de verkeersouders om te kijken of er nog mogelijkheden zijn 
om verdere acties te ondernemen. 
 
Oudergesprekken 2016-2017 
Het plan bestaat om het aantal rapporten in een schooljaar terug te brengen van drie naar twee. Het idee 
hierachter is dat de huidige rapport-momenten niet aansluiten op de toetsmomenten. 
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Er zullen wel drie gespreksmomenten blijven: 
 kennismaking (voor herfstvakantie), 
 voortgang op verzoek (november, december), 
 eindgesprek (voor zomervakantie) 
 
De bedoeling is dat de gesprekken meer vanuit ouders/kinderen komen en minder vanuit de leerkracht. Naast 
de voorgestelde gespreksmomenten zal er in februari wel nog een 10 minutengesprek zijn naar aanleiding van 
het rapport. 
 
De klassikale informatieve ouderavond zal alleen nog maar georganiseerd worden voor de groepen 1, 3 en 8. 
 
Het oudernieuws zal drie keer per maand door de locatieleider samengesteld worden voor alle groepen en één 
keer per maand door de leerkrachten specifiek voor de verschillende groepen. 
 
Formatie DvD 2016-2017 
De klassenindeling en de indeling van leerkrachten is inmiddels gedeeld met alle ouders. 
 
Hoogbegaafdenklas  
In het kader van passend onderwijs heeft stichting OOK besloten om stichting breed een plusklas voor 1 
dagdeel per week op te starten. Hierbij wordt een splitsing gemaakt tussen de groepen 5/6 en 7/8. De lessen 
worden gegeven door een externe leerkracht. Deze lessen zijn bedoeld voor leerlingen de daarvoor speciaal 
geselecteerd zijn en staan los van het reguliere pluswerk in de klassen. 
 

5 In-uitstroom van MR leden 
 
De leden van de MR bedanken Anna en Brenda Boeve voor hun inzet voor de medezeggenschapsraad in de 
afgelopen vier jaar. 
 
Om de twee ontstane vacatures in te vullen is er een oproep geweest in de weeknieuws voor nieuwe leden. 
Hierop hebben vier ouders gereageerd. Na de vakantie zullen verkiezingen georganiseerd worden. 
 

6 GMR 
 
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”. 
 
De CAO Primair Onderwijs invoeringsplan is ter sprake gekomen en ligt ter discussie bij de personeelsgeleding 
van de MR. 
 

7 Jaarplanning MR 
 
De eerste vergadering van het schooljaar 2016/2017 zal plaatsvinden op maandag 26 september. 
 

8 Rondvraag 
 
Vanuit de oudergeleding is het verzoek gekomen om de jaarplanning aan het begin van het jaar bij te werken 
en actief aan alle ouders te communiceren. 
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