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Verslag van de MR vergadering van 8 mei 2017

1 Opening en vaststellen agenda

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

Geen post. 

3 Bespreekpunten oudergeleding en Jan 

IB-er:
Er is een nieuwe ib-er gevonden in de persoon van Jose Schrijer. Een ervaren intern 
begeleider, zij komt vanaf augustus drie dagen per week op de Dirk van Dijkschool. Zij 
wordt ingewerkt door Dick Blommers, de huidige ib-er a.i. 

Afscheid van Dick/ Afscheid van Wilma: 
Wilma heeft haar wensen over haar afscheid gecommuniceerd naar Jan. Zij wil liever 
geen receptie, maar gaat een dagje uit met haar klas en uit eten met haar collega's. 
Hoe dit gaat verlopen wordt t.z.t. gecommuniceerd naar ouders. Vanuit de MR wordt 
nagedacht over hoe wij hier aandacht aan kunnen geven. 

Formatie: 
De leerkrachten zijn bezig met de verdeling van de groepen voor het komende 
schooljaar. Wilma zal niet vervangen worden.
Door een aantal zieke leerkrachten wordt het een uitdaging om de formatie rond te 
krijgen. 
Willeke re-integreert, Angeline start weer op de donderdagen. 

CAO
Jan vertelt iets over de veranderingen in de CAO. De adv-regeling voor leraren wordt 
afgeschaft. Voor een aantal leerkrachten houdt dit een verandering in.

3 Voortgang verbeterpunten inspectie DvD
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Inspectie
31 maart heeft Jan een positief gesprek gehad met de inspectie. Inspectie komt 
Maandag 19 juni aanstaande komen er twee onderwijsinspecteurs op school. Ze gaan 
die dag kijken in drie groepen in de onderbouwlocatie en in drie groepen in de 
bovenbouwlocatie. Ze gaan in gesprek met leerlingen en met ouders. Daarnaast 
volgen er ook gesprekken met de 6 leerkrachten die deze dag geobserveerd worden, 
de directie, bovenschools directeur en de IB-er. Er zijn een aantal ouders en leerlingen 
benaderd door Jan met de vraag om deel te nemen aan de gesprekken.
Citoscores zijn dit jaar erg belangrijk. 11 mei zijn deze scores bekend bij de scholen.  
Jan gaat een presentatie geven over de kwaliteitsbevordering van het onderwijs op de 
Dirk van Dijkschool voor de inspectie. Deze presentatie houdt hij op 12 juni om 19.30 
uur voor de oudergeleding van de MR ter voorbereiding op het inspectiebezoek.

 

4 Lopende zaken
 
Ouderbetrokkenheid: 
Eerstvolgende MR-vergadering pakken we de aandachtspunten uit de ouderenquete 
er bij.
Ouders van de kleutergroepen zijn erg tevreden over informatievoorziening samen met
het gebruik van Parro. Leerkrachten gaan de communicatie met ouders evalueren en 
laten het 10 juli weer terugkomen . 

Signalen uit de groepen: 

Schoolreisje groep 4 en 5:
Er zijn ouders die zorgen hebben voor hun kind uit groep 4 die met groep 5 mee gaat 
op schoolreisje. Dit vanwege de eerdere problemen die zich hebben voorgedaan in 
groep 5. Dit is geen onderwerp om te bespreken in de MR. Ouders kunnen hun zorgen
uiten bij de desbetreffende leerkracht en hun vragen stellen over de gang van zaken 
wat betreft het schoolreisje. Op het moment dat dit niet naar behoefte verloopt, kan het
onderwerp voorgelegd worden in de MR.

Zorgen als deze kunnen voorkomen worden eerder en informatie te geven over uitjes. 
Aan ouders ook zelf de verantwoordelijkheid leerkrachten te bevragen bij 
onduidelijkheden.

Groep 5: De Paxze training is afgerond. Vraag van de oudergeleding van de MR is hoe
de onderwerpen sociale omgang met elkaar, sociale vaardigheden en weerbaarheid 
worden verwerkt in het nieuw te vormen onderwijsprogramma en of deze ook 
onderdeel worden van de nieuwe missie/visie van de school. We komen hier de 
volgende vergadering op terug. 

Missie/visie: 4 pijlers
– Er komt een mooi plan tot stand. De grove ideeën worden beter gestructureerd 

en getoetst op haalbaarheid. De cultuurcoördinatoren van de school zijn bezig 
geweest met het verweven van dit onderwerp in de missie/visie. Voor de 
zomervakantie gaat de projectgroep het plan presenteren aan het team. Daarna
worden ouders op de hoogte gesteld. Het nieuwe onderwijsplan wordt ingezet 
als groeimodel. We praten over hoe ouders meegenomen kunnen worden in de 
ideeën. Advies van de oudergeleding van de MR is om tijdig te beginnen met 
basisinformering via oudermail en aan het begin van het nieuwe schooljaar een 
informatieavond voor ouders te organiseren. 

– Er wordt gepraat over hoe de ontwikkeling van de kinderen binnen het werken 
met de pijlers in kaart wordt gebracht. De MR geeft aan dat zij concretere 
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ideeën rondom de nieuwe visie en missie graag aangeleverd willen krijgen via 
mail om op de hoogte te blijven en de projectgroep te kunnen bevragen op hun 
plannen. 

 
5 GMR (ter info)

Marion is bij de GMR geweest. Werkdruk onder leerkrachten is een hot item. De 
leerkrachten willen hier een stelling in nemen en vragen de ouders wat hun ideeën zijn 
over een eventuele staking. De MR leden willen dat hun kinderen kwalitatief goed 
onderwijs krijgen en door de te hoge werkdruk komt dit in het geding. Zij staan achter 
een eventuele stakingsactie van de leerkrachten. 

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

Lampionoptocht: waarom doen we met DvD niet mee: 
Alles valt of staat met een enthousiaste groep ouders die veel tijd in een dergelijk 
project willen investeren. Andere argumenten om niet mee te doen zijn de kosten. Een 
wagen versieren kost geld, huur voor een kar, onderdak voor de kar. Er zijn geen 
signalen vanuit ouders gekomen dat er animo voor is om mee te doen. 

Wanneer wordt er informatie de deur uitgedaan over de avonddriedaagse? De 
leerkrachten gaan hier actie in ondernemen. 

MR Dirk van Dijkschool Pagina 3 van 3
mr@dirkvandijkschool.nl 6 maart 2017

mailto:mr@dirkvandijkschool.nl

