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Ouders  Leerkrachten 

Anna Catharina Ashouwer Voorzitter Aanwezig  Marion Hoeijmakers vervangend GMR Aanwezig 

Brenda Boeve GMR 
Vervangend Voorzitter 

Aanwezig  Ingrid Kroeze  Afwezig 

Geert Langeslag Secretaris Aanwezig  Jan Post Penningmeester Aanwezig 

Brenda Huizing vervangend GMR Aanwezig  Hermien de Kievid MR 2014-2015 Aanwezig 

Jessica van Dijk Vervangend Secretaris 
Contactpersoon overblijven 

Aanwezig  Sandra Westerveld GMR Afwezig 

    Wilma van Slooten  Aanwezig 

        

Jan Hollander Locatieleider DvD 
Adviseur MR 

Aanwezig      

 
Verslag van de MR vergadering van 24 november 2014 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 
Agenda wordt vastgesteld. 
 

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

 Cursussen Medewerkers TSO 
 Cursusaanbod Medezeggenschap 

 
Mededelingen 

 In Januari zal er een interne verhuizing plaatsvinden om ruimte te maken voor een 
kinderdagverblijf. 

3 Afscheid oude leden  
 
De MR bedankt Wilma van Slooten voor haar inzet en ontheft haar van haar taken. 
 

4 Installatie nieuwe MR leden 
 
De MR installeert Hermien de Kievid voor een termijn van 3 jaar. 
 

5 Herstructurering OOK (ter info) 
 
Er is 1 persoon aangenomen binnen de stichting om te assisteren met passend onderwijs. Via de intern 
begeleiders kunnen de verschillende scholen een beroep op haar doen. Ze zal de leerkrachten 
assisteren en ook kinderen begeleiden. Ze zal haar werkplek hebben bij de Dirk van Dijkschool. 
 
De herstructurering van OOK gaat met kleine stapjes. Het doel is dat de locatieleiders en leerkrachten 
zich alleen nog maar bezig gaan houden met Onderwijs, Personeel, Ouders en Leerlingen. Op dit 
moment is de locatieleider nog veel tijd kwijt met omliggende zaken. 
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Het school ondersteuningsprofiel dat door alle scholen is opgesteld wordt nog afgestemd binnen OOK, 
zodat er enig onderscheid gaat bestaan tussen de verschillende scholen. Wanneer er meer 
duidelijkheid bestaat, zal dit nog voorgelegd worden aan de MR. 
 

6 Verbeterplan nav inspectieverzoek 
 
Nav het inspectierapport worden verschillende acties ondernomen. In November volgt een 
voortgangsgesprek met de inspectie. Dit gesprek wordt gevoerd door Rudy Meulenbroek (OOK) en Jan 
Hollander. Er is een voorgangsrapport gemaakt door de schoolleiding ism leerkrachten. Dit rapport 
wordt in de vergadering besproken met de MR. 
 
DvD wordt beoordeeld op verschillende indicatoren. Deze zijn in de voortgangsrapportage besproken. 
 
MR wil de resultaten kunnen monitoren en dus inzicht hebben in de resultaten van de klassen. Twee 
keer per jaar (Januari en Juni) wordt er getoetst. Deze resultaten worden gebruikt voor trendanalyse. 
Jan Hollander zegt toe dat de MR inzicht zal krijgen in de toetsresultaten per groep (anoniem). Voor 
groep 8 is er een drempeltoets afgenomen om een goed beeld te krijgen waar nog gaten zitten in de 
kennis (van kinderen en van de groep). Dit levert zo'n duidelijk beeld op voor de school dat men dit 
jaarlijks wil gaan doen. De resultaten van de drempeltoets van dit jaar zijn gebruikt om een specifiek 
plan van aanpak te maken voor groep 8. 
 
De taalmethode voldeed (landelijk) niet meer. De nieuwe methode is van een veel hoger niveau. Om 
de leerkrachten en kinderen te begeleiden van de oude methode naar de nieuwe methode bestaat er 
een programma om de verschillen te overbruggen. 
 
Er is een zorg binnen de MR dat in de hogere groepen de toetsen steeds slechter gemaakt werden, 
ondanks dat deze toetsen ook bedoeld zijn om de "foutjes" te vinden en te verbeteren. Dit is van 
belang voor de schoolkeuze, omdat de scholen van het voorgezet onderwijs inzicht hebben in de 
resultaten van de kinderen op de basisschool. De leerkrachten geven aan dat niet alleen de CITO toets 
van belang is bij schoolkeuze, maar dat ze bij het advies ook naar andere zaken kijken. 
 
Het is de bedoeling om veel frequenter te monitoren of het kind het gewenste uitstroomniveau gaat 
halen. Indien dit niet het geval is, krijgt het kind een persoonlijk plan en is het niet noodzakelijk dat dit 
kind meedoet aan de CITO toets. 
 
De MR vindt dat het contact met de ouders beter zou moeten wanneer kinderen extra aandacht 
krijgen. Het is belangrijk dat aan de ouders gecommuniceerd wordt wat DvD doet om het niveau te 
verbeteren. Zeker voor ouders in de hogere groepen is er onzekerheid over het niveau waarop hun 
kinderen zullen uitstromen. Jan Hollander zal nav de oudergesprekken de ouders van kinderen in groep 
8 specifiek informeren. 
 
De MR geeft aan dat het van belang is om een continue verbetercyclus te hebben waarin de resultaten 
van een actie gebruikt worden om vervolgacties bij te sturen. Ook wil de MR graag van Jan Hollander 
een beeld krijgen van de activiteiten die ondernomen gaan worden op de wat langere termijn om het 
resultaat van de school te verbeteren. Jan geeft aan dat verbeteringen reeds in gang gezet zijn. Zoals 
gemeld in de oudernieuws was de inspectie hier tevreden over. 
 

7 Lopende zaken (ter info) 
 
Passend onderwijs 
Reeds besproken (zie hierboven). 
 

8 GMR (ter info) 
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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”. 
 

9 Cursus MR leden 
 
Om kosten te sparen wordt gekeken of in Januari ism GMR een introductiecursus gegeven kan worden. 
 

10 Betrekken ouders bij MR/onderwijs 
 
Doorgeschoven naar volgende vergadering. 
 

11 Rondvraag 
 

 Gezien de instroom van nieuwe kinderen in de instroomgroep wordt gekeken welke kinderen 
kunnen doorstromen naar een reguliere groep 1/2. 

 

 

http://www.ookkampen.nl/

