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Aanwezig      

 
Verslag van de MR vergadering van 30 maart 2015 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 
Agenda wordt vastgesteld. 
 

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

 Stichting OOK organiseert een informatieavond voor oudergeleding MR en over strategisch plan. 
Hiervoor is ook de personeelsgeleding uitgenodigd. 

 
Mededelingen 

 Er zijn 3 ouder-leden van de MR naar de MR-start cursus geweest die georganiseerd is door OOK. 
Dit was een nuttige cursus om meer inzicht te krijgen in de rechten en verantwoordelijkheden van 
een MR. De documentatie zal electronisch met alle MR leden en locatieleider gedeeld worden. 

 

3 Overlijden Jan Post 
 
De oudergeleding van de MR brengt de complimenten over aan Jan Hollander en het team 
leerkrachten voor de manier waarop omgegaan is met het overlijden van Jan Post. 
 
Vervanging van Jan Post in de MR zal vanaf volgend schooljaar ingaan. Het penningmeesterschap zal uit 
praktische overwegingen zolang door Jan Hollander opgepakt worden. 
 

4 Passend onderwijs 
 
Na toestemming van de ouders krijgt stichting OOK de kindmappen van o.a. de peuterspeelzaal. 
Wanneer een kind wordt aangemeld, geldt er een termijn van 6 weken voordat het kind ingeschreven 
wordt. In deze periode kan de school beoordelen of zij kan voorzien in de zorgbehoefte van het kind. 
 
Indien er onvoldoende informatie is om tot een goede beoordeling te komen, kan een kind voorlopig 
ingeschreven worden. Er wordt dan een proefplaatsing gedaan. De Dirk van Dijkschool heeft dan een 
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zorgplicht jegens het kind om evt een andere (bijzondere) school te zoeken die wel kan voorzien in de 
zorgbehoefte. 
 

5 Verbeterplan nav inspectiebezoek 
 
Recentelijk zijn de zorgplannen geactualiseerd door de leerkrachten ism de intern begeleider. Door de 
schoolleiding zijn lessen bijgewoond. De lessen en de manier waarop de leerlingen hierin betrokken 
worden zijn samen met de leerkrachten geëvalueerd. 
 
Op 19 mei zal de onderwijsinspectie een vervolgbezoek brengen aan de Dirk van Dijkschool. Hierbij zal 
de inspectie een bezoek brengen aan de klassen en spreken met de leerkrachten en schoolleiding. De 
resultaten zullen worden besproken met de MR. 
 

6 Lopende zaken (ter info) 
 
Communicatie Facebook 
Op dit moment zijn er zijn 2 facebook pagina's in gebruik die actief gebruikt worden. Het is de 
bedoeling tot 1 facebook pagina te komen. 
 
Formatie 
Op korte termijn zal overleg plaatsvinden tussen schoolleiding en bouwcoördinatoren om de indeling 
van klassen voor komend schooljaar af te stemmen. Dit formatieplan zal dan besproken worden met 
alle schoolleiders binnen OOK, waarna een definitief plan opgesteld wordt. Het formatieplan wordt ter 
goedkeuring aan de MR voorgelegd. 
 
CAO leerkrachten 
Er is een nieuwe CAO van kracht geworden voor de leerkrachten. Praktisch betekent dit dat de 
leerkrachten vakantie zullen inleveren. Tevens komt er een persoonlijk opleidingsbudget beschikbaar 
voor individuele scholing van leerkrachten. 
 
Schoolfotograaf 
Dit jaar zal er een andere schoolfotograaf komen. De schoolleiding is nog bezig met het bepalen welke 
fotograaf de schoolfoto's zal komen maken. 
 
Werkzaamheden aan dak hoofdgebouw 
In de meivakantie zullen de leien van het dak vervangen worden. Hierover is in een speciale mail met 
ouders en omwonenden gecommuniceerd. De schoolleiding zal ook in het weeknieuws hier aandacht 
aan besteden. 
 

7 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”. 
 

8 Rondvraag 
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