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Verslag van de MR vergadering van 6 maart 2017 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 

2 Ingekomen post, mededelingen en openstaande acties (ter info) 
- Foto’s van de posters over de 4 pijlers worden gestuurd naar de MR-leden. 
- Ingrid wordt bedankt voor haar inzet. Jessica draagt hier zorgt voor. 
-  Jolanda wordt welkom geheten in de MR. Yuri neemt de taak van penningmeester op 

zich.  
 

3 Bespreekpunten ouder-leerkrachtengeleding 
Profilering van de school/ontwikkeling visie en missie 
De leerkrachten zijn bezig met het ontwikkelen van een hernieuwde visie op het onderwijs op 
de Dirk van Dijkschool en een daarbij horende missie: wat zij willen bereiken met hun visie. De 
basisonderdelen van het onderwijs blijven het belangrijkst en ongewijzigd. Hierbij moet 
gedacht worden aan onder andere lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast wil de school zich 
gaan richten op 4 zogenoemde pijlers:  

1. ICT 
2. Techniek en bouw 
3. Burgerschap 
4. Natuur, milieu en duurzaamheid.  

Er is een inspiratiegroep in het leven geroepen om buiten de gebaande paden te denken over 
hoe deze pijlers schoolbreed vorm kunnen krijgen. Er zijn diverse ideeën geopperd. Bij ICT zou 
bijvoorbeeld een typcursus goed kunnen passen of een project rondom mediaveiligheid.  Bij 
Techniek en bouw zou een kijkje nemen in een fabriek kunnen passen, of een gastles van 
iemand die iets doet op het gebied van techniek. Het idee is om de 4 pijlers ook te integreren 
in bestaande lesonderdelen zoals biologie, geschiedenis en aardrijkskunde en twee middagen 
per week te richten op lessen die te maken hebben met 1 van de 4 pijlers.  
De richting die men uit wil is dat het aanbieden van onderwijs aan de hand van deze 4 pijlers 
de kinderen voorbereid op het leven en werken in de maatschappij van nu en de toekomst.  
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Voor de implementatie van deze visie in het dagelijkse onderwijs wordt budget beschikbaar 
gesteld vanuit Stichting OOK.  
In juni 2017 moet er een startplan zijn gemaakt. De ontwikkelingslijnen van groep 1 t/m groep 
8 worden uitgezet en moeten meetbaar gemaakt worden. Er wordt bv nagedacht over een 
nieuwe vorm van toetsen op deze onderdelen voor de leerlingen, bijvoorbeeld een portfolio. 
Het schooljaar 2017/2018 wordt er gestart met het integreren van de 4 pijlers in de lesstof. 
Voor 2020 moet het implementatieproces afgerond zijn.  
De MR vindt dat de inhoud van de 4 pijlers voor profilering van de school goed uiteengezet 
moeten worden. Ook vraagt de MR zich af of er vanuit de leerkrachten genoeg draagkracht is 
voor deze pijlers. Het zijn pijlers die aangedragen zijn door de bovenschoolse directeur, maar 
waar wel vele jaren mee gewerkt zal gaan worden.   
De leerkrachten geven aan geënthousiasmeerd en geïnspireerd te zijn door de vernieuwde 
visie.  
Er ligt een taak voor de MR in het monitoren hoe de ontwikkeling van de nieuwe leerlijnen 
verloopt.  
 

3 Voortgang verbeterpunten inspectie DvD 
 
31 maart is er een voortgangsgesprek met de inspectie. Hiervoor is geen voorbereiding nodig, 
maar Jan zorgt er wel voor dat hij de tussenopbrengsten uit de klassen paraat heeft.  
 
Eind van dit schooljaar komt de inspectie voor de controle van de eindopbrengsten inclusief de 
resultaten van de toetsen. De inspectie brengt tijdens deze controle een bezoek aan de 
klassen en bekijkt de administratie van de leerkrachten.  
We praten over wat er veranderd is ten opzichte van de vorige controle. Er was kritiek op het 
gebrek aan visie binnen de school. Hier is de school aantoonbaar mee aan het werk. 
Ook was er kritiek op de manier van het vastleggen van leerlijnen en volgen van ontwikkeling 
van de leerlingen in de kleutergroepen. De kleuterleerkrachten vertellen over de methode 
kleuterplein die begin dit jaar is ingevoerd. Ze geven aan dat de methode zorgt voor meer 
bewustzijn bij de leerkrachten ten opzichte van het leerproces van de leerlingen. Er moet 
planmatiger gewerkt worden, ontwikkeling van de leerlingen wordt duidelijker in beeld 
gebracht. Dit moest ook meer zichtbaar worden in de klas. De methode sluit vanwege de 
manier waarop de leerlingen op niveau ingedeeld worden, in een 
intensiefgroep/basisgroep/plusgroep,  goed aan bij het passend onderwijs. Leerplannen voor 
de leerlingen en de ontwikkeling wordt ingevoerd in Parnassys. Vanuit de MR is de vraag of 
deze ontwikkeling per kind ook inzichtelijk is voor ouders. De leerkrachten geven aan dat zij op 
verzoek van de ouders de leerlijnen kunnen laten zien.  
Wat betreft administratie wordt er druk gewerkt om alle gegevens vanuit andere systemen 
over te hevelen naar Parnassys.  
  
Groep 8 zit volgens de leerkracht goed in ontwikkeling. Hij verwacht dat zij eind dit jaar goed 
op niveau zitten. De citotoetsen blijven een momentopname. Ze verschillen qua vraagstelling 
van de methodetoetsen, wat voor sommige kinderen verwarrend kan zijn.  
 
De MR kaart wel aan om ook te kijken naar de groepen die volgen na de huidige groep 8 en 
tijdig in te zetten, mocht het niveau niet hoog genoeg zijn.  
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4 Lopende zaken 
Leerkrachten in de ziektewet:  
Edith en Linda blijven ziek en hierin ziet Jan voorlopig geen verandering. Willeke is bezig met 
opbouwen. Dit verloopt voorspoedig.  
 
Nieuwe IB-er 
Er is een oriëntatie voor een nieuwe IB-er gestart.  
 
Situatie in groep 5 
De ouderbijeenkomst is goed verlopen, en zal binnenkort een vervolg krijgen.  Het is nu 
rustiger in groep 5. Paxze wordt positief ontvangen door zowel ouders als kinderen. We blijven 
dit volgen.  
 
Overige groepen: de gang van zaken in de klassen van de kleuters, onderbouw en bovenbouw 
worden besproken. 
 
Ouderbetrokkenheid  
Het valt op dat steeds meer ouders hun grieven melden bij de oudergeleding van de MR. We 
zijn blij dat zaken op tafel komen, maar wijzen ouders erop dat bij problemen de leerkracht 
het eerste aanspreekpunt blijft. Mochten ouders het gevoel hebben niet gehoord te worden 
door de leerkracht, dan kan een ouder naar Jan die als locatieleider laagdrempelig bereikbaar 
wil zijn. Mocht men dit niet willen of ook daar het gevoel hebben niet gehoord te worden dan 
mag het zeker via de MR onder de aandacht gebracht worden.  
We constateren dat we geen reacties hebben gekregen op de uitkomsten van de enquête die 
op de website staan. Jessica vraagt Jan om een link in de oudermail te zetten naar de 
resultaten. Er is ook een enquête vanuit Stichting OOK verstuurd naar ouders. We praten 
erover of het een idee is om de resultaten naast elkaar te leggen. We besluiten resultaten van 
gelijkwaardige vragen naast elkaar te leggen.   
 
Passend onderwijs 
We praten over ervaringen met het passend onderwijs. De ervaring van een leerkracht is dat 
er veel instellingen betrokken zijn bij de kinderen die diagnoses hebben gekregen voordat ze 
op school komen. Coördinatie van de zorg mbt het onderwijs wordt hierdoor wel eens 
bemoeilijkt. Het kost de leerkracht veel tijd door de vele gesprekken met verschillende 
instanties. De leerkrachten geven aan dat de IB-er de coördinator van de zorg is. Een lid van de 
MR geeft aan dat deze lijnen niet altijd duidelijk zijn. De communicatie tussen verschillende 
disciplines die ingezet worden door Stichting OOK ten bate van het passend onderwijs, 
verloopt niet vlekkeloos en is ook niet altijd helder voor ouders.  
De meeste leerkrachten geven aan dat passend onderwijs in de praktijk niet altijd op de 
manier uitgevoerd wordt die zij nodig hebben om alle kinderen uit de groep de benodigde 
aandacht te kunnen geven. De MR vraagt wat de leerkrachten nodig hebben. Gepraat wordt 
over het verkrijgen van meer kennis over het omgaan met veel voorkomende stoornissen van 
kinderen die binnen de regeling Passend Onderwijs vallen. Dit zou handvaten kunnen geven in 
de benadering van deze kinderen. De leerkrachten geven zelf aan dat zij acute ondersteuning 
in probleemsituaties missen. Extra handen in de klas die ze kunnen inschakelen als dat nodig 
is, in sommige klassen zou een vaste klasse assistent zelfs zeer wenselijk zijn.  
Er wordt gepraat over wat het passend onderwijs voor effect heeft op de leerkracht en de klas. 
Vanuit de MR komt de vraag of er de mogelijkheid is voor intervisie voor de leerkrachten.  
Vanuit de MR wordt ook benadrukt dat het van belang blijft om als leerkracht de lijn te zoeken 
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met de ouders. De leerkrachten, de leerlingen noch de ouders hebben gekozen voor de 
constructie passend onderwijs, maar moeten er samen wel vorm aan geven ten bate van de 
leerling.  
De leerkrachten geven zelf aan dat zij het onderwerp vaker willen laten terugkomen in 
besprekingen. Het onderwerp wordt ingebracht in de vergadering van de GMR om te horen 
hoe andere scholen binnen Stichting OOK het passend onderwijs ervaren. 
  

5 GMR (ter info) 
 
Er is gepraat over protocollen. Op een aantal onderwerpen moeten protocollen worden 
geschreven, onder andere op het gebruik van social media door leerkrachten, maar ook door 
ouders. Zodra deze gemaakt zijn, wordt in de oudermail benoemd waar de protocollen te 
lezen zijn. 
 
Stichting OOK is ook bezocht door de inspectie. Ze zijn ook in GMR vergadering geweest. Er 
zijn verbeterpunten aangedragen.  
 
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 
Avonddriedaagse 
Er is besloten om dit jaar een proef te draaien met het lopen van de 10 kilometer door 
bovenbouwleerlingen. Zij mogen in schoolshirts lopen en op de laatste avond aansluiten bij de 
5 kilometer.  
Ouders die willen meelopen en helpen kunnen zich bij Hermien melden. Er is een aantal 
ouders nodig om gezamenlijk de driedaagse  te organiseren en dit uit te voeren. Hermien is 
aanspreekpunt en kan aanwijzingen geven.  
Op basis van de ervaringen van deze proef wordt besloten of er volgend jaar weer 10 
kilometer gelopen kan worden vanuit de school. Geert gaat met Hermien praten over het 
coördineren van de inschrijvingen. 
 
Sponsorloop en aanpassing schoolplein 
Een tijd geleden is er een sponsorloop gelopen door de leerlingen om geld op te halen voor 
aanpassing van het schoolplein. Voor de bovenbouw was een pannakooi bedacht. Ook voor de 
pleinen op de onderbouwlocatie zijn plannen. Geert vroeg zich af wanneer dit ging gebeuren. 
Naar zijn idee duurt het erg lang. Geert stuurt vanuit de oudervereniging een mail naar Jan. 
Het hek aan de rand van het plein van de middenbouw zou ook aangepast worden en wat 
vriendelijk voor het oog gemaakt worden. Deze vraag stelt de oudergeleding volgende MR-
vergadering aan Jan.  
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