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Ouders  Leerkrachten 

Anna Catharina Ashouwer Voorzitter Aanwezig  Marion Hoeijmakers Vervangend 
GMR 

Aanwezig 

Brenda Boeve GMR 
Vervangend Voorzitter 

Aanwezig  Ingrid Kroeze Penningmeester Aanwezig 

Geert Langeslag Secretaris Aanwezig  Yuri Wieten  Aanwezig 

Brenda Huizing vervangend GMR Aanwezig  Willeke Plantenga  Aanwezig 

Jessica van Dijk Vervangend Secretaris 
Contactpersoon overblijven 

Afwezig  Sandra Westerveld GMR Aanwezig 

        

Jan Hollander Locatieleider DvD 
Adviseur MR 

Aanwezig      

 
Verslag van de MR vergadering van 26 oktober 2015 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 
Agenda wordt vastgesteld. 
 

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

 Voorlichtingsbijeenkomst VOO over Jaarrekening => indien nodig gaan we naar cursus OOK 
 Strategisch Beleidsplan => besproken onder punt 3 
 MR aanbieding training CNV => indien nodig gaan we naar cursus OOK 
 MR Start cursus OOK => hiervoor is dit jaar geen animo 
 infoMR.3 (Oktober 2015) => neergelegd in lerarenkamer op leesplank 

 
Mededelingen 

 geen 
 

3 Strategisch beleidsplan DvD (ter advies) 
 
De locatieleider geeft aan dat het opstellen van het strategisch beleidsplan iets langer geduurd heeft 
dan verwacht. Het plan is veel uitgebreider dan afgelopen jaren. De MR vergadering van 12 oktober is 
met twee weken uitgesteld zodat de MR leden genoeg tijd zouden hebben om het plan goed door te 
nemen. 
 
Tijdens de MR vergadering zijn een aantal punten uitgebreid besproken. Dit betreffen o.a.: 

 Passend Onderwijs  
 Missie en doelstellingen van het bestuur van de Dirk van Dijkschool 

 
De leden van de MR zijn door Jan Hollander uitgenodigd om mee te denken over de positionering van 
de Dirk van Dijkschool.   
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4 Lopende zaken 
 
Ouderbetrokkenheid 
Op 21 september heeft de MR een thema avond gehouden over ouderbetrokkenheid. Hier is, naast de 
MR leden, een aantal ouders bij aanwezig geweest. De resultaten zijn met team besproken, er wordt 
nagedacht over welke ideeen die uitgevoerd worden. De resultaten van deze themabijeenkomst 
worden alsnog op de webpagina van de MR gepubliceerd.  
 
Ontwikkelingen ICT 
De Dirk van Dijkschool gaat actiever gebruik maken van de mogelijkheden die internet biedt in het 
onderwijs. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van Google-classroom. Dit is een site waarop de leerling 
huiswerk in kan leveren, samenvattingen kan downloaden en waarop klasseinformatie gepubliceerd 
wordt. Ook wordt het mogelijk voor ouders om op deze site in te loggen en daarmee meer betrokken 
te raken met het onderwijs. 
 
De oudergeleding heeft privacy mbt dit systeem ter sprake gebracht. Aangezien Google-classroom OOK 
breed ingevoerd gaat worden zal Jan Hollander dit bespreken met de locatieleiders. Het is in ieder 
geval niet de bedoeling dat persoonlijke informatie over de leerlingen op deze site komt. Deze 
informatie zit in Parnassis. Er zal speciaal aandacht besteed worden aan mediawijsheid, zodat de 
leerlingen zich bewust worden wat je wel en niet op internet zou moeten doen. 
 

5 GMR (ter info) 
 
Er heeft dit jaar nog geen GMR vergadering plaatsgevonden. 
 
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”. 
 

6 Rondvraag 
 
- 
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