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1 Opening en vaststellen agenda 
 
Agenda wordt vastgesteld. 
 

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

 geen 
 
Mededelingen 

 verkeersveiligheid is nog steeds een probleem. Er is al een aantal keer aandacht aan besteed in de 
oudermail. De pionnetjes die nu geplaats worden helpen vooralsnog redelijk goed tegen parkeren 
naast het hek. 

 

3 Passend onderwijs 
 
Passend Onderwijs is een onderwerp dat regelmatig in de oudermailwordt opgenomen. Dit is 
algemene informatie over passend onderwijs. Dirk van Dijkschool is bezig met een 
schoolondersteuningsplan (SOP), waarin beschreven is wat dit voor de school inhoudt. Dit plan wordt 
binnenkort in het leerkrachtenteam besproken. Daarna zal het ook in de MR besproken worden. 
 
DvD gaat daarnaast een nieuw schoolplan maken. Hierin is beschreven waar de DvD naar toe wil. 
Schoolplan is onderdeel van strategisch beleidsplan. 
 
Wat is verschil tussen schoolondersteuningsplan, schoolplan en strategisch beleidsplan? 

 strategisch beleidsplan schrijft OOK (visie OOK over aantal jaar) 
 schoolplan hangt daaronder. Visie op onderwijs. 
 SOP verplicht vanuit samenwerkingsverband. Hierin staat wat DvD kan aanbieden in het kader van 

passend onderwijs. 
 

4 Verbeterplan nav inspectiebezoek 
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Jan Hollander geeft toelichting op de CITO scores. De analyse hierop (leerlingspecifiek) wordt op korte 
termijn door de leerkrachten gedaan. De leerkrachten bespreken deze met Ada en zullen daarna 
nieuwe groepsplannen schrijven. De MR krijgt inzage in de cijfers op groepsnivo om ook zelfstandig te 
kunnen monitoren. 
 
De directie van de Dirk van Dijkschool is bezig met de evaluatie van de nieuwe groepsplannen. Het 
verbetertraject heeft in december stilgelegen. Er wordt geprobeerd de leerlingen actiever te betrekken 
bij de lessen (dit is ook een punt dat is aangedragen door inspectie). Binnenkort gaan Jan en Ada 
klassenbezoeken uitvoeren om te zien hoe dit werkt. 
 
De leerkrachten gaan vaker bij elkaar in de klas kijken om van elkaar te kunnen leren. 
 
Voortgangsgesprek met inspectie is goed verlopen zoals ook in de oudermail aangegeven. In mei komt 
de inspectie weer kijken. De eindcito blijft voor de inspectie heel belangrijk. Voor groep 8 is speciale 
aandacht. 
 

5 Lopende zaken (ter info) 
 

 het kinderdagverblijf van Prokino is gestart in het hoofdgebouw. 
 er is een nieuwe geluidsinstallatie aangekocht voor het podium.  
 er zijn nieuwe richtlijnen voor verwijzing naar voortgezet onderwijs. Het advies van school zal 

bindend worden voor het voorgezet onderwijs, niet de CITO score. Dit advies moet door de 
basisschool aan ouders, kinderen en voortgezet onderwijs gecommuniceeerd worden. Er is een 
uitzondering voor wanneer de CITO score hoger is dan het advies, dan moet er een heroverweging 
gemaakt worden. Dit is omdat het initiële advies eerder gegeven wordt dan de CITO score. 

 aantal aanmeldingen loopt goed. 
 

6 Jaarverslag DvD (incl financieel OOK) 
 
Het concept jaarverslag wordt kort toegelicht. MR leden wordt gevraagd opmerkingen of aanvullingen 
op het concept jaarverslag aan Jan Hollander toe te sturen. 
 

7 Begroting DvD 
 
De begroting van de Dirk van Dijkschool voor komend jaar wordt kort toegelicht. 
 

8 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”. 
 

9 Cursus MR leden 
 
Op 3 maart 2015 zal een drietal MR leden de MR-start cursus volgen. 
 

10 Betrekken ouders bij MR/OV/onderwijs 
 
Vraag is: hoe kunnen we ouders meer betrekken bij school. Hebben wij daar ideeën over? 
 
Wat verwacht je als school van ouders? 

 activiteiten? 
 kennis over lesnivo eigen kinderen? 
 ondersteunen leerkrachten? 

http://www.ookkampen.nl/
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 weten wat er op school gebeurt? 
 
Hoe krijg je school aantrekkelijk voor ouders? 

 iedere school worstelt ermee. Vooral grote scholen hebben hier meer moeite mee 
 in veel scholen is het 1 * per week inloop. Je bereikt hier echter voornamlijk ouders mee die toch al 

komen 
 vraag kan meegenomen worden in oudergesprekken  
 ouders lessen mee laten maken 

 
Indien u ideeën heeft hoe ouders meer/beter bij school betrokken kunnen worden zouden wij het zeer 
op prijs stellen als u contract opneemt met een van de leerkrachten, Jan Hollander, een van de MR 
leden of via het mailadres mr@dirkvandijkschool.nl. 
 

11 Rondvraag 
 
De directie was van plan om meer met mail te communiceren met ouders, toch krijgen de kinderen nog 
vaak briefjes mee. Er zal binnen het team leerkrachten nogmaals aandacht aan besteed worden te 
mailen met de ouders, ipv briefjes mee te geven. Om hieraan te wennen, zal vooralsnog beide gedaan 
worden. 
 

 

mailto:mr@dirkvandijkschool.nl

