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Ouders  Leerkrachten 

Anna Catharina Ashouwer Voorzitter Afwezig  Marion Hoeijmakers vervangend GMR Aanwezig 

Brenda Boeve GMR 
Vervangend Voorzitter 

Aanwezig  Ingrid Kroeze  Aanwezig 

Geert Langeslag Secretaris Aanwezig     

Brenda Huizing vervangend GMR Aanwezig  Hermien de Kievid  Aanwezig 

Jessica van Dijk Vervangend Secretaris 
Contactpersoon overblijven 

Aanwezig  Sandra Westerveld GMR Aanwezig 

        

Jan Hollander Locatieleider DvD 
Adviseur MR 

Aanwezig      

 
Verslag van de MR vergadering van 8 juni 2015 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 
Agenda wordt vastgesteld. 
 

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

 Besluiten CAO werkgroep OOK (ter goedkeuring) 
 Strategisch Plan (voorlopige versie, ter info) 

 
Mededelingen 

 geen 
 

3 Inspectiebezoek 
 
De onderwijsinspectie heeft een bezoek gebracht aan de Dirk van Dijkschool. De CITO score van groep 
8 ligt nog onder inspectienorm. Door de inspecteurs zijn suggesties gedaan voor het verder verbeteren 
van de groepsplannen. De inspecteurs hebben met een aantal leerkrachten gesproken, is de klas 
ingeweest en heeft een gesprek gehad met IB en locatieleider. 
 
De inspecteurs hadden voornamelijk op- en aanmerkingen op: 

 Groeps/behandelingsplannen (doelstellingen verfijnen) 
 De beschrijving van de zorg voor de intensiefgroep in het schoolplan (nog verder uitwerken) 
 Planmatig werken doelstellingen (specifieker beschrijven) 

 
De inspecteurs waren positief over het ingeslagen pad; het werken in de klas gaat beduidend beter en 
de betrokkenheid van de leerlingen is sterk verbeterd. 
 
Het traject van verscherpt toezicht blijft van kracht. In november zal een nieuwe tussenevaluatie 
plaatsvinden en in mei volgend jaar weer een inspectiebezoek. Vooral de score op de eindcito moet 
dan beter zijn. 
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Er wordt gekeken naar hulp van buitenaf en er worden specifieke maatregelen genomen om meer 
focus te legen op taal en rekenen. 
 

4 Strategisch beleidsplan DvD 
 
Dit jaar maken alle OOK scholen een nieuw schoolplan. Ook voor DvD geldt dit. Eind juli moet het 
gereed zijn. Het strategisch gedeelte is gereed, het tactische deel wordt komende weken geschreven. 
Voor 1 oktober moet deze door de MR worden goedgekeurd. 
 
Het strategisch gedeelte wordt kort doorgenomen. De oudergeleding van de MR geeft terugkoppeling 
aan de lokatieleider ter verbetering van het plan. 
 

5 Formatie 
 
Er gaan twee leerkrachten met pensioen (Henny en Anneke), het aantal leerlingen staat niet toe dat er 
formatie bijkomt. 
 
Docenten stemmen in met de formatie die door de locatieleider is voorgelegd. De oudergeleding 
adviseert positief. Aandachtspunt is wel de communicatie met ouders over de klassenindeling. 
 

6 Lopende zaken 
 
Passend onderwijs + Herstructurering OOK 
Op dit moment werken een aantal medewerkers van OOK binnen een flexibele schil voor alle scholen 
van de stichting. In de toekomst gaan ook ICT en klasse- en onderwijsassistenten deel uit maken van 
deze flexibele schil.  
 
Kennis met betrekking tot levelwerk en bepaalde specialistische kennis wordt nog niet door alle 
scholen binnen OOK gedeeld, en wordt veelal nog binnen de school opgepakt. 
 

7 GMR (ter info) 
 
Afspraken werkgroep CAO 
Binnen de CAO (onderwijs) moeten enkele keuzes gemaakt worden door scholen en leerkrachten. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om werkuren, taken en opleiding. Hiertoe is binnen stichting OOK een 
werkgroep ingesteld. Deze werkgroep heeft 5 principe afspraken gemaakt, waarvan de belangrijkste is 
dat het kiest voor het overlegmodel. De personeelsgeleding van de MR van de verschillende scholen 
moet hiermee instemmen. 
 
De personeelsgeleding van de MR van de Dirk van Dijkschool stemt in met de voorgestelde afspraken. 
 
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 In-uitstroom van (G)MR leden 
 
Leden MR komend jaar 
De oudergeleding van de MR blijft komend jaar volledig aan. Over de invulling van de docentengeleding 
van de MR wordt in september besloten. 
 
Leden GMR komend jaar 
Er komt een vacature voor GMR (oudergeleding). Brenda wil graag stoppen met GMR. Over de invulling 
van de docentengeleding van de GMR wordt in september besloten. 

http://www.ookkampen.nl/
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Voor nieuwe (G)MR leden is er op 24 november een introductiecursus. 
 

9 Betrekken ouders bij MR/onderwijs 
 
Jan Hollander geeft aan dat hij de ouders meer zou willen betrekken bij het onderwijs als Educatief 
Partner. Wat gebeurt er in de klas en hoe kunnen de ouders er meer bij betrokken worden? Er is een 
enquete naar ouders gestuurd over dit onderwerp. 
 
Komend jaar zal een bijeenkomst georganiseerd worden om specifiek over dit onderwerp te spreken. 
Iedereen die hier ideeen over heeft of het onderwerp interessant vindt wordt van harte uitgenodigd 
om hieraan deel te nemen. De datum zal gepubliceerd worden op de site van de MR van de Dirk van 
Dijkschool (https://dirkvandijkschool.wordpress.com/ouders/mr/). 
 

10 Rondvraag 
 
Jaarverslag 
Er zijn afspraken gemaakt over de invulling van het jaarverslag voor dit jaar. 
 
Avondvierdaagse 
Vanuit de oudergeleding komt de vraag waarom de bovenbouw niet als school meeloopt? Jan 
Hollander geeft aan dat hij gaat uitzoeken wat daar de reden van is en of deze nog valide zijn. 
 

 
 

https://dirkvandijkschool.wordpress.com/ouders/mr/

