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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 Afwezig 

Geert Langeslag Secretaris Aanwezig  Yuri Wieten  Aanwezig 

Brenda Huizing Vervangend GMR Afwezig  Willeke Plantenga  Afwezig 

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 18 april 2016 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 
Agenda wordt vastgesteld. 
 

2 Ingekomen post, mededelingen en openstaande acties (ter info) 
 
Er zijn geen ingekomen post, mededelingen en openstaande acties. 
 

3 Voortgang Verbeterpunten Inspectie DvD (ter info) 
 
Aan de hand van resultaten van de toets-periode zijn groepsplannen en evaluaties opgesteld door het 
team leerkrachten in samenwerking met de tijdelijke Intern Begeleider (IB). Deze groepsplannen en 
evaluaties zijn gedeeld met inspectie om de voortgang van het verbetertraject te kunnen monitoren. 
Op 28 juni zal de inspectie een regulier voortgangsbezoek brengen aan de Dirk van Dijkschool. 
 

4 Lopende zaken 
 
Ziekteverloven 
De langdurig zieke leerkrachten zijn allen vervangen met vaste vervangers. Hierdoor zijn er minimale 
wisselingen voor de klassen. 
 
Voortgang onderwijskundige proces 
De intern begeleider heeft het onderwijs geëvalueerd en komt tot de onderstaande adviezen: 
1. Nieuwe methode veilig leren lezen (stond al op nominatie) 
2. Nieuwe methode voortgezet technisch lezen 
3. In onderzoek: onderwijsplan in de kleuterklassen 
 
Zorgstructuur OOK in kader van passend onderwijs 
De MR is geïnformeerd over het proces dat gevolgd wordt om elke leerling passende ondersteuning te 
bieden. 
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Actieplan ouderbetrokkenheid 
De MR heeft met de locatieleider het document besproken dat opgesteld is om duidelijk te maken hoe 
school aankijkt tegen ouderbetrokkenheid binnen en buiten de klas en welke acties ondernomen 
worden om ouderbetrokkenheid te stimuleren en gerichter te communiceren. Belangrijkste punten 
daarin zijn dat de informatieavond alleen nog voor de groepen 1, 3, 8 georganiseerd wordt, aangezien 
alleen dan echt nieuwe informatie gegeven wordt. Voor andere groepen zullen 
“kennismakingsgesprekken” georganiseerd worden tussen leerkracht, ouder, kind. 
 
Daarnaast is het idee om een klankbordgroep op te zetten, om informeel contact tussen ouders 
onderling en ouders en schoolleiding te stimuleren. Het plan zal in delen gedeeld worden met ouders 
via nieuwsbrief. 
 

5 Demonstratie Google-Classroom 
 
De MR heeft een demonstratie van Google-Classroom gekregen om een indruk te krijgen wat het 
precies inhoudt en hoe het gebruikt gaat worden. De aanwezige ouder-leden zijn positief over het 
gebruik van deze moderne hulpmiddelen. 
 

6 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”. 
 

7 Financiën MR 
 
De MR zal de niet-gebruikte gelden van de MR bijdragen aan het jubileumfeest. 
 

8 In-uitstroom van MR leden 
 
Aan het eind van het lopende schooljaar zullen twee ouder-leden de MR gaan verlaten. Hiervoor zullen 
dus twee vacatures geplaatst worden. 
 

9 Rondvraag 
 
Vanuit de oudergeleding is het verzoek gekomen om de jaarplanning aan het begin van het jaar bij te 
werken en actief aan alle ouders te communiceren. 
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