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Verslag van de MR vergadering van 30 januari 2017 
 

1: Opening en vaststellen agenda 
De vergadering wordt gestart met de oudergeleding en Jan. De leerkrachten sluiten om 20.00 uur aan.   
2: Ingekomen post, mededelingen, openstaande acties 
Er zijn geen reacties van ouders gekomen op de vorige notulen.  
 
Jolanda Struijk gaat Ingrid Kroeze vervangen in de MR vanaf de eerstvolgende MR-vergadering. Jolanda wordt 
meegenomen in de mailwisseling van de MR.  
 
Er is geen GMR-vergadering geweest in de afgelopen periode. Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de 
eerstvolgende MR-vergadering. 
 
Ellen geeft aan dat er een schema is waarin standaard agendapunten voor de MR-vergadering vermeld staan 
voor iedere vergadering. Zij heeft vanuit het schema de begroting en het strategisch beleidsplan op de agenda 
gezet. Er wordt besloten deze punten door te schuiven naar de laatste MR-vergadering van dit schooljaar.  
3: Lopende zaken 
Koffie-ochtenden 
De eerste koffie-ochtend voor ouders heeft plaatsgevonden op de onderbouwlocatie aan de Zilverschoon. Er zijn 
6 ouders gekomen. Er zijn leuke gesprekken gevoerd die de leerkrachten nieuwe inzichten hebben gegeven in 
wat er speelt bij de ouders. De eerstvolgende koffie-ochtend wordt georganiseerd op de bovenbouwlocatie aan 
de Tormentil. De data van de koffieochtenden zijn terug te vinden in de jaarplanning op de website van de DvD-
school.  
 
Zieke leerkrachten 
Willeke Plantenga is aan het re-integreren. Dit verloopt voorspoedig.   
Edith Jansma blijft ziek. Linda Beumer zou in januari starten met re-integreren maar heeft een terugval, 
waardoor de plannen bijgesteld moeten worden.  
Angeline Tausch is een aantal weken afwezig geweest vanwege reuma-gerelateerde klachten, maar pakt haar 
werkzaamheden weer op.  
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Groep 5 
Er zijn voor de kerstvakantie problemen geconstateerd in groep 5a. Na signalen vanuit leerkracht Susan Mossing 
en ouders zijn Jan en Dick regelmatig in de groep aanwezig geweest. Er is ondersteuning gegeven gericht op het 
individuele kind, de groep in zijn geheel en aan de leerkracht. Ter ondersteuning van de kinderen is gestart met 
de training Paxze, een sociale weerbaarheidstraining. Hierover wordt teruggekoppeld naar ouders en 
leerkrachten.  
In het traject liet de leerkracht te weinig ontwikkeling zien, waardoor Jan zich genoodzaakt zag het contract van 
de leerkracht te beëindigen. Jan heeft de ouders van groep 5a via mail op de hoogte gebracht van zijn beslissing. 
Er wordt met spoed een nieuwe leerkracht gezocht.  
 
De oudergeleding van de MR stelt Jan vragen over het proces van probleemsignalering in deze casus. Soms zijn 
problemen op het schoolplein al ruimere tijd bekend voordat het bij de schoolleiding terecht komt. Weten 
ouders hoe en bij wie zij door hun opgevangen signalen neer kunnen leggen? 
Er zijn zorgen over het effect van de gebeurtenissen op de kinderen in groep 5a. Is er naast aandacht voor de 
probleemkinderen ook oog voor de kinderen die normaal functioneren binnen de klas? Is er nog steeds sprake 
van een veilig leerklimaat? Jan geeft aan dat het welzijn van de kinderen altijd prioriteit heeft en er oog is voor 
ieder van hen. Volgens Jan is er sprake is van een veilig leerklimaat voor de kinderen van groep 5a. Er wordt 
gepraat over hoe passend onderwijs gebruikt zou moeten worden om de balans in de klas goed te houden voor 
àlle kinderen. Passend onderwijs wordt een agendapunt voor de eerstvolgende MR-vergadering.  
 
De MR-oudergeleding geeft aan dat zij graag meer transparantie in communicatie naar ouders zou willen zien 
vanuit de schoolleiding. Zeker in dit soort situaties is het belangrijk voor ouders om te weten wat er speelt.  
Er hoeven geen pasklare oplossingen te zijn, maar zorgen mogen vanuit zowel de ouders als de schoolleiding 
met elkaar gedeeld worden in de zoektocht naar een passende oplossing.  
 
Klankbordgroep:  
Het plan voor een klankbordgroep wordt voorlopig in de wacht gezet.  
6 

Voortgang Verbeterpunten Inspectie 
Verbeterplan kwaliteit onderwijs:  
Aan het einde van dit schooljaar komt de inspectie naar de DVD-school. Jan neemt binnenkort contact op met 
de inspectie om te praten over de voorbereidingen op deze inspectie 
 
Missie/Visie 
Er wordt een extra vergadering gepland met de oudergeleding van de MR over de missie en visie van de DVD-
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school. De leerkrachten hebben deze opgesteld en bespreken deze tijdens de studiedag met de directeur van 
Stichting OOK. De oudergeleding van de MR wordt in de gelegenheid gesteld om feedback te geven op het 
visie/missie document.  
 
7 

Bespreekpunten Ouder-leerkrachtengeleding MR 
 
Starttijd MR vergadering:  
De oudergeleding start om 19.45 uur de vergadering met Jan. De leerkrachten schuiven om 20.00 uur aan. 
Mochten er uitgebreide bespreekpunten zijn tussen de oudergeleding en Jan, dan starten zij in overleg om 19.30 
uur. Jessica en Jan bepalen of dit noodzakelijk is.  
 
Enquête ouderbetrokkenheid:  
We hebben berekend dat 50% van de ouders een reactie heeft gegeven! We zijn positief verrast door de vele 
reacties.  De reacties zijn qua aantallen redelijk goed verdeeld over de onder-, midden-, en bovenbouw.  
We nemen de resultaten van de enquête globaal door.  
 
Kennismakingsgesprek. 
Uit de enquête blijkt dat het kennismakingsgesprek goed is ontvangen door de ouders.  
Ouders geven aan het kennismakingsgesprek als prettig te hebben ervaren. De wens werd geuit om beide 
leerkrachten van de groep te kunnen ontmoeten tijdens het kennismakingsgesprek. De leerkrachten gaan kijken 
in hoeverre dit haalbaar is. Zij zien hier ook voordelen in, evenals zij graag beide ouders zouden willen 
ontmoeten tijdens het gesprek.  
In de bovenbouw zijn leerlingen aanwezig geweest bij de gesprekken. Hoewel het aanwezig zijn van hun kind 
ook een belemmering kon vormen om vrijuit te spreken voor ouders, woog dit niet op tegen het positieve 
aspect dat het kind zich gehoord voelde.  
In de onderbouw is via mail een richtlijn verstuurd naar de ouders met vragen om zich voor te bereiden voor het 
gesprek. Om dit meer op de leerling te richten (die niet aanwezig is bij het gesprek) worden er vragen 
toegevoegd die ouders voorafgaand aan het gesprek aan hun kinderen kunnen voorleggen.   
Er wordt aangegeven door de ouders dat de tijd tussen het kennismakingsgesprek en de eerste 10 minuten-
gesprekken lang is. Zij missen een tussenmoment. Wat duidelijk wordt uit deze opmerkingen is dat het nieuwe 
systeem van gesprekken nog niet duidelijk is bij ouders. Nu er een kennismakingsgesprek is aan het begin van 
het jaar, worden de eerstvolgende 10 minuten gesprekken een aantal weken naar voren geschoven (voor de 
voorjaarsvakantie in plaats van erna). In de tussenliggende periode worden ouders over hun kind geïnformeerd 
als dit noodzakelijk wordt gezien vanuit de leerkracht of wanneer een ouder zelf behoefte heeft aan informatie 
en hierom vraagt bij de leerkracht. De leerkrachten geven aan ook een mogelijkheid te zien voor een 
tussengesprek op vrije inschrijving. De leerkrachten praten verder over de vormgeving van de gesprekken in hun 
teamvergadering en laten dit terugkomen in de MR-vergadering.   
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De planning van de gesprekken mag duidelijker gestructureerd worden.  
 
Oudermail/nieuwsmail 
De oudermail wordt als positief en informatief ervaren. Wanneer er een groepsmail door de leerkracht verzorgd 
wordt, is er geen behoefte aan een oudermail. Het zou fijn zijn wanneer in de oudermail en groepsmail een 
activiteitenplanning voor de komende periode wordt bijgevoegd, nu komen er nog geregeld extra mails op korte 
termijn. De leerkrachten zullen hier pro-actiever in zijn om het in de oudermail mee te nemen.   
Wat betreft de groepsmail is de opvatting dat de mails erg gewaardeerd worden, maar de inhoud erg 
verschillend is. De ene leerkracht richt zich erg op de leerstof, de andere leerkracht op de sfeer in de klas. Er 
mag meer eenheid komen in deze groepsmails. Ook wordt de opmerking gegeven dat het fijn zou zijn dat er 
wordt verteld met welke leerstof de kinderen de komende periode bezig gaan, zodat ouders de kinderen beter 
kunnen ondersteunen. Nu wordt vaak achteraf verteld waar de kinderen mee bezig zijn geweest.  Besproken 
wordt dat dit eerste jaar van de nieuwsmail een pilot jaar is, aan het einde van het schooljaar zal er een meer 
eenduidige vorm aan worden gegeven. 
 
Ouderbetrokkenheid: 
Uit de enquête blijkt dat ouders het punt ouderbetrokkenheid gemiddeld scoren op een 7 á 8. Een aantal ouders  
geven bij de opmerkingen een aantal punten aan over communicatie vanuit school over bv een situatie in een 
groep. Deze opmerkingen nemen de leerkrachten mee in hun teamvergaderingen.  
Er zijn vragen over hoe je als ouder meer zicht krijgt op bijvoorbeeld rekenmethodes die de school gebruikt 
zodat je je kind beter kunt helpen bij problemen tijdens het maken van huiswerk. Een ouder vraagt of er 
voorbeeldsommen meegegeven kunnen worden naar huis. De MR denkt dat, in het kader van digitalisering, 
filmpjes ook een goed middel kunnen zijn. De leerkracht zou filmpjes kunnen maken van de werkwijze met 
betrekking tot verschillende sommen, maar misschien is het ook een leuk klusje voor kinderen die levelwerk 
doen op het gebied. De leerkrachten pakken dit verder op.  
 
Jan koppelt terug naar de leerkrachten welke hulpouders zich hebben aangemeld via de enquête.  
 
De gegevens van de enquête worden verder uitgewerkt.  

 
 
Parro 
Leerkrachten en ouders vinden Parro heel prettig in gebruik. Er loopt nu een pilot bij de kleutergroepen en in 
groep 8. Ouders van groep 2 geven aan ingekomen berichten niet altijd gemeld worden via de app. Een melding 
komt of via app, of via mail, niet beide. Hierdoor worden soms berichten gemist. Er wordt uitgezocht hoe dit 
probleem verholpen kan worden. 
Leerkrachten delen de ervaringen met hun collega’s en praten samen over welke rol zij Parro willen laten spelen 
in het communiceren met ouders. Na het bespreken komt Parro als agendapunt terug in de MR-vergadering.   
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Dilemma’s binnen de MR 
Een aantal ouders binnen de MR zijn benieuwd naar hoe leerkrachten het ervaren als er binnen de MR 
bijvoorbeeld zaken ter sprake komen over het functioneren van een collega. Er wordt gepraat over veiligheid in 
de groep, grenzen aangeven en deze grenzen respecteren van elkaar.  

9 
Rondvraag 
Avondvierdaagse  
Bijna ieder jaar komt de vraag terug of er vanuit de Dirk van Dijkschool een avondvierdaagsegroep voor de 10 
kilometer komt. De negatieve ervaringen van voorgaande jaren hebben de school toentertijd doen besluiten om 
dit niet meer te organiseren. Er is nu een nieuwe groep ouders in de bovenbouw en veel nieuwe kinderen. Het 
onderwerp wordt nogmaals besproken in de bovenbouwvergadering. In maart komt het terug in de MR-
vergadering.  
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