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Verslag van de MR vergadering van 14 december 2015 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 
Agenda wordt vastgesteld. 
 

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

3 Voortgang Verbeterpunten Inspectie DvD (ter info) 
 
In juni 2016 zal er weer een inspectiebezoek plaatsvinden. Op 11 januari 2016 komt de 
onderwijsinspectie voor een voortgangsgesprek met de locatieleider en directeur van OOK. 
 
Om de veranderingen binnen de Dirk van Dijkschool en de andere scholen te begeleiden is Cedin 
ingehuurd door stichting OOK. Het plan van aanpak dat door de directie met het team is ontwikkeld is 
door specialisten van Cedin gereviewed en op basis daarvan is het aangescherpt. 
 
Een van de acties is dat de locatieleider regelmatig “flitsbezoeken” van een paar minuten aan alle 
klassen zal maken om goed te volgen hoe ontwikkelingen gaan en bij te kunnen sturen. 
 

4 Jaarverslag DvD (ter info) 
 
Jaarverslag 
Het jaarverslag 2014-2015 van de Dirk van Dijkschool wordt besproken. Jan Hollander verduidelijkt eea 
nav vragen uit de oudergeleding van de MR. De MR gaat akkoord met het jaarverslag. 
 
Begroting 
De voor het onderwijs relevante zaken worden geregeld in de begroting van stichting OOK. Deze is in 
de GMR besproken en goedgekeurd. Op dit moment is er voor de Dirk van Dijkschool nog geen 
begroting voor resterende zaken. De locatieleider gaat dit op korte termijn bespreken met het 
stichtingsbestuur. 
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Wat voor het komende jaar in ieder geval op de planning staat is het vervangen van de huidige 
leesmethode door een modernere methode en onderhoud aan het schoolgebouw aan de Zilverschoon. 
 

5 Lopende zaken 
 
Ouderbetrokkenheid 
In september is er een workshop geweest. De oudergeleding geeft aan dat er daarna weinig 
communicatie meer geweest is. Binnen het leerkrachten-team is er kort over gesproken, maar het plan 
is om in januari met concrete acties aan de gang te gaan. Te denken valt aan het bezoeken van lessen, 
Google Classroom, informatievoorziening naar ouders (ouderportaal). 
 
Een van de acties die de kleuterjuffen reeds opgepakt hebben is om foto’s te maken van activiteiten in 
de klassen en deze op het digibord te tonen. 
 
Zandbakzand 
Het zandbakzand maakt vlekken die moeilijk te verwijderen zijn uit kleding. Het is de bedoeling dat het 
zandbakzand op korte termijn ververst zal worden en vervangen door speelzand. 
 
Passend Onderwijs 
Er vindt een herstructurering plaats van bijzonder onderwijs in Kampen. Er was sprake van dat dit uit 
Kampen zou verdwijnen, maar dit is niet het geval. Met Passend Onderwijs is het verwijzen van 
leerlingen van gewoon basisonderwijs naar speciaal onderwijs wel moeilijker geworden. Kinderen waar 
het betrekking op heeft moeten in principe worden opgevangen binnen gewoon basisonderwijs. 
 
Binnen Passend Onderwijs is een van de opties dat een kind (of de school) ondersteund wordt door een 
begeleider uit het speciaal onderwijs, maar dat het kind op de gewone basisschool blijft. 
 

5 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”. 
 

6 Rondvraag 
 
- 
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