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Ouders  Leerkrachten 

Jessica van Dijk Voorzitter Aanwezig  Marion Hoeijmakers GMR Aanwezig 

Geert Langeslag GMR Aanwezig  Ingrid Kroeze Penningmeester Aanwezig 

Ellen Westendorp Secretaris Aanwezig  Yuri Wieten  Aanwezig 

Brenda Huizing Vervangend Voorzitter 
Vervangend GMR 

Aanwezig  Willeke Plantenga  Afwezig 

Rianne Hoezen  Aanwezig  Sandra Westerveld GMR 
Contactpersoon overblijven 

Aanwezig 

        

Jan Hollander Locatieleider DvD 
Adviseur MR 

Aanwezig      

 
Verslag van de MR-vergadering van 26 september 2016. 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 
Agenda wordt vastgesteld. 
 
Jessica is voorzitter en houdt tijd in de gaten. We vergaderen in het vervolg van 19.45 tot 21.30. 
 

2 Installeren nieuwe leden MR leden 
 
Rianne Hoezen en Ellen Westendorp worden welkom geheten bij de MR als leden van de oudergeleding. 
Binnen het team leerkrachten wordt nog overgelegd wie plaats zal (blijven) nemen in de MR. 
 

3 Ingekomen post, mededelingen en openstaande acties 
 
Er zijn geen ingekomen post, mededelingen en openstaande acties. 
 

4 Voortgang Verbeterpunten Inspectie DvD 
 
Dit jaar staat de DvD staat nog onder verscherpt toezicht van de inspectie. Eind afgelopen schooljaar heeft de 
inspectie een bezoek gebracht aan school. De verbeterpunten van afgelopen jaar zijn op zich goed opgepakt, 
maar er zijn nog zorgpunten met betrekking tot de eindopbrengsten. Er zijn heldere afspraken met de inspectie 
gemaakt welke verbeteringen komend jaar gemaakt zullen worden. 
 
De leerkrachten en leiding van de Dirk van Dijkschool zijn tijdens de studiedag op 26 september aan de slag 
gegaan om de missie/visie van de school aan te scherpen. De bedoeling is dat dit in november gereed is en 
helder op papier staat. 
 
Dit jaar wordt het vertalen van groepsplannen naar klassenpraktijk aangepakt. De locatieleider en IB-er gaan 
regelmatig de klassen in om de lessen te observeren en gaan hierover in gesprek met de leerkrachten. 
Inmiddels zijn alle klassen in ieder geval eenmaal bezocht. In de komende tijd zullen korte “flits-bezoeken” 
afgelegd worden. 
 

5 Lopende zaken 
 
Verantwoordelijkheid bij activiteiten 
Door en voor de Dirk van Dijkschool worden diverse activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: 
Kerstdiner, Paasworkshops, Zomerfeest, uitstapjes naar Quintus, schoolreisjes, etc. Hierbij worden de kinderen 
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begeleid door leerkrachten en/of (groot-)ouders. Daarnaast zijn ouders aanwezig in de klas voor het assisteren 
bij activiteiten. Vanuit de oudervereniging is de vraag gekomen hoe de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid 
bij activiteiten geregeld is. De locatieleider geeft hierop een helder antwoord: “De 
verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid tijdens activiteiten voor en door de Dirk van Dijkschool ligt altijd bij de 
leerkrachten/locatieleiding”. Dit betekent uiteraard ook dat de leerkrachten/locatieleiding bij organisatie van 
de activiteiten betrokken moeten worden. Wanneer dit niet overduidelijk is, is het handig om ook aan de 
(hulp-)ouders te communiceren wie van de docenten de aangewezen persoon is om in geval van calamiteiten 
op te treden. 
 
Jubileum 
De Dirk van Dijkschool organiseert geen reünie voor voormalige leerlingen in het kader van het 50-jarig 
jubileum. Als er behoefte is aan een reünie, kunnen de voormalig-leerlingen dit uiteraard wel zelf organiseren. 
 
Jaarverslag DvD 
Het jaarverslag van de Dirk van Dijkschool (onderdeel van het jaarverslag van OOK) is door de locatieleider met 
de MR besproken. Vanuit de oudergeleding zijn een aantal aanvullingen/verbeteringen voorgesteld. Deze zijn 
aan locatieleider meegegeven. 
 

6 GMR 
 
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”. 
 
De CAO Primair Onderwijs invoeringsplan is ter sprake gekomen en ligt ter discussie bij de personeelsgeleding 
van de MR. 
 

7 Rolverdeling MR 
 
Komend jaar zal de rolverdeling binnen de MR er als volgt uitzien: 
 Voorzitter | Jessica van Dijk 
 Vervangend Voorzitter | Brenda Huizing 
 Secretaris | Ellen Westendorp 
 Vervangend Secretaris | Rianne Hoezen 
 GMR ouder | Geert Langeslag 
 Vervangend GMR ouder | Brenda Huizing 
 GMR leerkracht | Sandra Westerveld / Marion Hoeijmakers 
 Penningmeester | Ingrid Kroeze 
 Contactpersoon Overblijven | Sandra Westerveld 
 
Werkwijze MR 
De MR vergadering zal de komende tijd beginnen met kort overleg tussen de locatieleider en de oudergeleding 
van de MR. Daarna zullen de leerkrachten aanschuiven en zal de vergadering doorgaan zonder locatieleider. 
Het doel hiervan is om de lengte van de vergadering te beperken, het herhalen van informatie voor de 
leerkrachten te beperken en de ouder- en leerkrachtengeleding de kans te geven om zonder locatieleiding te 
overleggen. 
 
Het tijdschema voor de vergadering ziet er als volgt uit: 
 19:45 – 20.00 Oudergeleding + Locatieleider 
 20:00 – 21:30 Oudergeleding + Leerkrachtengeleding 
 
Vooroverleg voor elke vergadering zal plaatsvinden tussen de voorzitter van de MR en de locatieleider. 
 

8 Rondvraag 
 
- 
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