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1: Opening en vaststellen agenda 

 

Geen extra onderwerpen.  

 

 

2: Ingekomen post, mededelingen, openstaande acties 

 

Marjan zal voorlopig de MR activiteiten gaan waarnemen voor Jan. 

 

3: Lopende zaken 

Verdeling taken MR 2018:  

De secretaris taken zullen door Jeroen worden gedaan, vervangend GMR is Kristina; Vervanging 

van de secretaris/voorzitter zal door Rianne, Jessica en Jeroen worden afgestemd en ingevuld 

daar waar nodig. Verder zijn er momenteel geen wijzigingen in de taakverdeling. 

MR Foto: 

Tijdens het volgende MR overleg zal er een MR groepsfoto worden gemaakt. Deze zal dan samen 

met een foto van de oudervereniging worden opgehangen bij beide ingangen van het 

hoofdgebouw en de ingang van de dependance.  

Communicatiemiddelen:  

Er zal een overleg gaan plaatsvinden waar alle communicatiemiddelen voor school zullen worden 

gedefinieerd zoals bijv. Parro, Facebook, etc. 

OUDERS MR: 
 

  LEERKRACHTEN MR: 

 Jessica van Dijk (voorzitter) 
 Kim Braad (GMR)  
 Rianne Melis (overblijfcontact, 2e secretaris) 

 Kristina ten Heuvel  (vervangend GMR) 

 Jeroen Westerveld (secretaris) 

 Willeke Plantenga 
 Marion Hoeijmakers (vervangend GMR) 

 Sandra Toller (GMR) 
 Yuri Wieten (penningmeester) 
 Jolanda Struyk 
 Jan Hollander (locatieleider/adviseur) 

 Marjan Koolhaas (vervangend MR adviseur) 
 

Afwezig deze vergadering: Sandra en Jan 
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Thematisch onderwijs: 

Er wordt aan de leerkrachten gevraagd hoe zij vinden dat het gaat met het ‘thematisch werken’? 

Leerkrachten geven aan dat de grote lijnen nu zijn uitgewerkt en het begint steeds beter te 

lopen daar men een bepaalde gewenning begint te krijgen. Men is nu bezig met de volgende 

stap hierin. 

De ouders geven aan dat zij vanuit een ouderbeleving nog weinig verschil zien met het begin, 

maar ervaren de kijkavonden als erg positief. Zeker de veilingavond voor de zomervakantie was 

erg geslaagd en had een hoge opkomst van ouders. Er wordt een voorstel gedaan naar de 

leerkrachten om te kijken of het mogelijk is om de thema’s van te voren aan te kondigen. Dit zou 

de ouderbetrokkenheid kunnen verhogen en zeker als er omtrent thema’s meer communicatie is 

naar de ouders door hen eventueel om hun input/deelname te vragen, afhankelijk van bijv. hun 

werk, studie of andere achtergrond.  

Dit schooljaar zullen er 4 thema’s zijn; Nieuwe thema= Kom erbij (Vriendschap). 

Logo wijzigingen: 

Ouders vragen of het logo op de schoolrapporten ook aangepast zal worden. 

Vorig schooljaar was er een opzet gemaakt voor de vervanging van de schoolshirts. Het is 

momenteel niet duidelijk wanneer de nieuwe shirts beschikbaar zullen zijn en of de kleur (paars) 

van de shirts ook veranderd, dit vanwege de paarse kleur in het nieuwe logo. Dit zal intern 

verder worden besproken en hier komt men op terug. 

Verbouwing: 

Er is een ruimte beschikbaar waar een thema lokaal zal worden gemaakt -> Meer details komen 

in het volgende MR overleg. 

Jaarverslag 2017/2018:  

Deze zou nog worden aangeleverd. Marjan zal dit opvolgen. 

Cursus (G)MR: 

Er is een nieuwe cursus beschikbaar waar men (vooral de nieuwe (G)MR leden) zich voor kunnen 

aanmelden. Deze cursus wordt gehouden op 7 november (19.30 t/m 21.30) en is geregeld via de 

Stichting OOK; Aanmelden kan individueel worden gedaan voor 15 oktober via: 

administratie@ookkampen.nl  

 

4 Voortgang Verbeterpunten Inspectie 

Oudergeleding gesprek Jessica, Jose en Marjan zal gaan plaatsvinden. 

 

mailto:administratie@ookkampen.nl
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5 Bespreekpunten Ouder-leerkrachtengeleding MR 

Voortgang verbeterplan schoolinspectie (oude rapportage):  

Notulen van de vorig overleggen worden opgezocht, waarna we dit verder kunnen bespreken in 

de MR. 

Stakingen: 

Op dit moment is het onduidelijk of de school ook zal gaan staken op 3 oktober vanwege de 

landelijke oproep voor alle ambtenaren om te gaan staken. 

 Structuur MR vergadering: 

Bij aanvang zal altijd de voltallige MR aanwezig zijn. Indien nodig zullen ouders/leerkrachten 

alleen doorgaan zonder Marjan. We zullen een her-evaluatie van deze MR structuur doen na 

terugkomst Jan.  

Aangaande diepgang van de inhoud van de MR agendapunten en ter voorbereiding op het MR 

overleg zal elk onderwerp een toelichting van het te bespreken thema gaan hebben. 

6 Incident villa Nova 

In het kort is het incident bij Villa Nova besproken waar leerkrachten aangeven dat dit hun 

alertheid heeft verhoogd, maar men na het bekend worden in de media vooral bezig is geweest 

met de indruk hiervan op de kinderen; In de bovenbouw was er de behoefte om dit meteen te 

bespreken met de kinderen, dit om onwaarheden te verkomen. Sommige ouders geven echter 

te kennen dat ze dit liever zelf later op de dag hadden gedaan en het fijn zouden hebben 

gevonden als leerkrachten een terugkoppeling hadden gegeven naar hen. 

Aangaande vervolgstappen voor de verbetering van de veiligheid op school wil de MR hierin niet 

doorslaan en zullen we afwachten wat er besloten gaat worden in het GMR overleg. Wel geven 

leerkrachten aan dat ze naar de reeds beschikbare veiligheidsprotocollen willen gaan kijken. 

Hierbij wordt wel de ongerustheid uitgesproken over de veiligheid van de schommel en het te 

kort aan boomschors op het kleuterplein wat een potentieel valgevaar zou kunnen geven. 

7 Ouderbetrokkenheid 

Dit zal op een later tijdstip worden besproken samen met het thema onderwerp. 

8 Rondvraag 

Overblijven stond niet op de agenda. Echter hier willen we nog steeds naar eventuele andere 
betalingsmogelijkheden gaan kijken, zoals bijvoorbeeld een bankrekeningnummer beschikbaar 
te stellen. 

Er is geen meerderheid voor het plaatsten van een ideeën/klachten box voor ouders om punten 

bespreekbaar te krijgen in de MR. 

 


