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Ouders  Leerkrachten 

Anna Catharina Ashouwer Voorzitter Aanwezig  Marion Hoeijmakers  Aanwezig 

Mireille Balster Vervangend Secretaris 
Contactpersoon overblijven 

Aanwezig  Ingrid Kroeze  Afwezig 

Brenda Boeve GMR 
Vervangend Voorzitter 

Aanwezig  Jan Post Penningmeester Aanwezig 

Geert Langeslag Secretaris Aanwezig  Wilma van Slooten  Aanwezig 

Rob Trappel Vervangend GMR Afwezig  Sandra Westerveld GMR Aanwezig 

Brenda Huizing MR 2014-2015 Aanwezig      

Jessica van Dijk MR 2014-2015 Aanwezig      

        

Jan Hollander Locatieleider DvD 
Adviseur MR 

Aanwezig      

 
Verslag van de MR vergadering van 22 september 2014 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 
Agenda wordt vastgesteld.  
 

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

 Dag van de Leraar - een 10 voor de juf/meester 
 Scholingsaanbod - VOO 

 
Mededelingen 

 Nieuwe tekst is op de website geplaatst 
 
Openstaande acties 

 Informeren binnen GMR naar opleidingsbehoefte  
Brenda Boeve, Brenda Huizing en Geert Langeslag geven aan interesse te hebben in de cursus MR-
Start. Sandra gaat informeren binnen de GMR of er andere geinteresseerden zijn, zodat we dit 
gezamenlijk zouden kunnen doen 

 Verzoek van de MR is om verduidelijking van locatieleider mbt de verdeling van gelden OOK. Doel 
van deze vraag van de MR is om een betere beoordeling van het financieel jaarverslag van DvD 
mogelijk te maken. Jan Hollander geeft aan dat er een eerste verdeling gemaakt wordt obv 
uitgaven van voorgaand jaar, die dan wordt afgestemd binnen OOK. 

 

3 Herstructurering OOK (ter info) 
 
Er is nog geen nieuwe informatie over de herstructurering van OOK.  
 
Kerntaak van de scholen is:  

 Onderwijs  
 Personeel  
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 ouders  
 Leerlingen  

 
Kerntaak van OOK is: 

 Financiën  
 ondersteuning door OOK. 
 Administratie (ook van nieuwe leerlingen) 

 

4 Lopende zaken (ter info) 
 
Schoolgids 2014-2015 
De MR moet de schoolgids toetsen aan de Wet op het Primair Onderwijs. Dit is nog niet gebeurd, maar 
zal achteraf gebeuren. Dit jaar zijn er slechts tekstuele veranderingen. 
 
Communicatie vrijdagmiddag 
Het was niet voor iedereen duidelijk dat vrijdagmiddag vrij is voor groep 3 en 4 vanaf het schooljaar 
2014-2015. Het is voor de zomervakantie gecommuniceerd via een oudermail. Wellicht is dit niet heel 
duidelijk geweest. 
 
Communicatie richting ouders  
Jan Hollander wil graag communiceren via oudermail en de website en niet meer via de briefjes die met 
de leerlingen meegegeven worden. Het is van groot belang dat de communiciatie correct is en daarom 
is de afspraak dat deze gereviewed worden door een collega voordat ze verstuurd worden. Het doel 
van de oudermail zal in de oudermail en op de website gecommuniceerd worden. 
 
Dag van de Leraar - een 10 voor de juf/meester 
Dit is een initiatief waarvan de MR op de hoogte gesteld is om leerkrachten in het zonnetje te zetten. 
Binnen de MR is dit besproken en besloten hier niet aan mee te doen, aangezien de leerkrachten allen 
hun verjaardag in de klas vieren en dan een kado krijgen van de leerlingen en vaak ook aan het eind van 
het schooljaar nog een bedankje krijgen. 
 
Inspectiebezoek  
Jan Hollander heeft de MR bijgepraat over het inspectiebezoek en de bevindingen. 
 
De MR vindt het heel positief dat er naast de brief ook gelegenheid gegeven is voor het verkrijgen van 
mondelinge toelichting aan ouders. Bij deze toelichting zijn twee leden van de oudergeleding van de 
MR aanwezig geweest. 
 
De MR zal inzage krijgen in het inspectieverslag zodat ze de voortgang kan monitoren. Het punt zal 
standaard worden toegevoegd aan de agenda. 
 

5 GMR (ter info) 
 
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 MR is door Brenda Boeve en Sandra Westerveld op grote lijnen bijgepraat over het beleidsplan 
"Passend Onderwijs" van stichting OOK. DvD zal bij de ouders informeren of er behoefte is aan een 
informatiebijeenkomst over "Passend Onderwijs" via het weeknieuws en de website. 
 

6 Jaarverslag 2013-2014 (vaststellen) 
 
Het jaarverslag van de MR is vastgesteld en zal worden gepubliceerd op de website van de MR en ter 

http://www.ookkampen.nl/
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inzage liggen bij de inloopjaarvergadering van de oudervereniging. Hierbij zal ook iemand van de MR 
aanwezig zijn. 
 

7 Afscheid oude leden  
 
De MR bedankt Rob Trappel en Mireille Balster voor hun inzet en ontheft hen van hun taken. 
 
Welke leerkrachten zitting zullen nemen in de personeelsgeleding van de MR zal rond 1 oktober in het 
team worden besproken. 
 

8 Installatie nieuwe MR leden 
 
De MR installeert Jessica van Dijk en Brenda Huizing voor een termijn van 3 jaar. 
 

9 Rolverdeling binnen MR (vaststellen) 
 

 Voorzitter = Anna Ashouwer 
 Vervangend Voorzitter = Brenda Boeve 
 Secretaris = Geert Langeslag 
 Vervangend Secretaris = Jessica van Dijk 
 GMR (leerkracht) = Sandra Westerveld 
 GMR (ouder) = Brenda Boeve 
 vervangend GMR (leerkracht) = Marion Hoeijmakers 
 vervangend GMR (ouder) = Brenda Huizing 
 Penningmeester = Jan Post 
 Contactpersoon overblijven = Jessica van Dijk 

 
De verschillende rollen die nu toebedeeld zijn aan een leerkracht zullen weer bekeken worden 
wanneer duidelijk is welke leerkrachten zitting zullen nemen in de MR. 
 

10 Medezeggenschapsreglement, Huishoudelijk reglement 
 
De MR gaat akkoord met het voorstel dat rondgestuurd is. Het medezeggenschapsreglement en 
huishoudelijk reglement worden gepubliceerd op de website van de MR. 
 

11 Jaarplanning 2014-2015 
 
Onderstaande onderwerpen worden voorzien voor dit schooljaar: 

 Schoolgids 
 Jaarverslag MR 
 Passend onderwijs 
 Verbeterplan (nav inspectiebezoek) 
 Herstructurering OOK 
 Rolverdeling MR 
 Jaarverslag DvD (incl financieel OOK) 
 Begroting DvD 
 In-uitstroom van MR leden 
 Evaluatie MR-jaar 
 Formatie DvD 
 Groepsplannen 
 Schoolondersteuningsplan 
 Begroting MR 
 Communicatie 
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12 Vergaderdata 2014-2015 (vaststellen) 
 
De MR zal vergaderen op de onderstaande dagen van 19:45 - 21:15 

 Maandag 22 september 2014 [jaarvergadering] 
 Maandag 24 november 2014 [gewone vergadering] 
 Maandag 2 februari 2015 [gewone vergadering] 
 Maandag 30 maart 2015 [gewone vergadering] 
 Maandag 1 juni 2015 [gewone vergadering] 
 ntb (juni 2015) [tussentijdse vergadering formatieplan] 

 

13 Rondvraag (Anna) 
 
Vraag vanuit de oudergeleding is of DvD een antipestprogramma heeft en of dit aan de wetelijke eisen 
voldoet. Jan Hollander geeft aan dat dit onderdeel is van "Leefstijl" en dat dit voldoet aan de wettelijke 
eisen. 
 

 


