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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: Kim, Rianne, Willeke, Yuri en Jan

1: Opening en vaststellen agenda
Vanwege de afwezigheid van een aantal MR leden is het niet mogelijk de MR groepsfoto te
maken. Het gaat waarschijnlijk lastig worden om de hele MR compleet te krijgen daarom is er
besloten om losse foto’s te gaan maken van de MR leden.
Daar de leerlingenaantallen zijn teruggelopen de afgelopen jaren is het de vraag of de MR ook
terug kan naar 6 of 8 personen. Het idee is opgebracht om eventueel MR leden die stoppen niet
langer te vervangen, dan wel om MR verkiezingen uit te schrijven.
Jessica geeft aan na dit schooljaar te willen stoppen als MR lid.

2: Ingekomen post, mededelingen, openstaande acties
De MR mailbox is recentelijk doorgezet naar de nieuwe secretaris (Jeroen).
Alle notulen van de afgelopen jaren (2013-2018) zijn nu in het bezit van de secretaris met
uitzondering van de MR vergadering in juli 2018, hiervan zijn helaas geen notulen gemaakt.
Voor het opstellen van de MR agenda is het noodzakelijk om de jaarplanning / het schoolplan te
verstrekken:


Marjan geeft aan dat er vanwege omstandigheden uitstel is gegeven door Rudi voor
de jaarplanning van de Dirk van Dijk. Echter zij begrijpt de noodzaak en zal proberen
deze zo snel mogelijk aan te leveren.



Aangaande het schoolplan deze zal dit schooljaar opnieuw in hoofdlijnen opgezet
gaan worden vanuit stichting OOK, daarna is het aan elk van de individuele scholen zoals
de Dirk van Dijk om deze verder in de diepte uit te werken.
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3: Lopende zaken
Logo wijzigingen:
Daar we een nieuw logo hebben zullen er ook nieuwe shirts moeten komen; De actie om deze te
bestellen ligt momenteel bij Jan en de intentie is dat deze er gaan zijn voor de bevrijdingsloop.
De eerste rapporten voor dit schooljaar zullen het nieuwe logo hebben.
Nog niet alle borden met de oude logo’s zijn verwijderd, op het hoofdgebouw bij het kantoor
van Jan zijn namelijk nog vosjes zijn gezien. Dit laatste bord met het oude logo zal spoedig ook
verwijderd gaan worden.
Thematisch onderwijs:
Sommige leerkrachten hebben tijdens de 10 minuten introductiegesprekken ook gevraagd naar
beroepen van ouders om te zien of zij vanuit hun kennis en achtergrond kunnen helpen bij de
thema’s. Dit is door zowel leerkrachten en ouders als positief ervaren waarbij sommige ouders
reeds ook hun hulp hebben aangeboden.
De oudergeleiding geeft aan dat het de ouders helpt als zij ruim van te voren op de hoogte
worden gebracht van de thema’s, zodat zij zichzelf dan tijdig vrij kunnen plannen om activiteiten
te kunnen ondersteunen op school. De aanwezige MR en Marjan is akkoord dat een maand voor
aanvang van het nieuwe thema de ouders hiervan voortaan op de hoogte worden gebracht.
Update verbouwing themalokaal:
Er zijn plannen om een themalokaal te maken en nieuwe meubels aan te schaffen. Echter de
plannen moeten nog in zijn geheel uitgewerkt worden en men is zich momenteel nog aan het
oriënteren wat de mogelijkheden zijn.

4: GMR update
Tijdens het laatste GMR overleg heeft men daar voornamelijk gesproken over passend
onderwijs. Er is echter niet gesproken over het incident bij Villa Nova, wel is er bekend dat er
inmiddels een werkgroep veiligheid is gestart op school bij Villa Nova.
Vanuit de ‘MR Dirk van Dijk’ zouden we graag zien dat de veiligheid in en rond alle OOK scholen
besproken gaat worden in de GMR, eventueel zou dat kunnen door de RI&E (Risico inventarisatie
& Evaluatie) te bespreken/herzien.
In de Leerlingenraad is de veiligheid van de oversteekplaats van het fietspad (Zilverschoon Tormentil) ter sprake gekomen. De aanwezige MR geeft het advies om de kinderburgemeester
hierin te betrekken en deze om hulp te vragen bij het probleem.
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5: Brainstormsessie communicatieplan
Gedurende een uur is er een goede constructieve brainstormsessie geweest tussen de
aanwezige MR leden en Marjan om te bekijken wat de huidige communicatiemiddelen in school
zijn, wanneer deze ingezet worden, voor wie en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.
Het uiteindelijke communicatieplan zal verder uitgewerkt gaan worden door Yuri, Kristina,
Marjan en Jeroen op maandagmiddag 10 december. Daarna zullen het MT en de MR zich
hierover beraden of dit als definitief communicatieplan voor de Dirk van Dijk kan worden
aangenomen.
6: Rondvraag
Er is verwarring opgetreden wanneer nu precies de deur bij de middenbouw opengaat in de
ochtend. Enige jaren geleden is er namelijk besloten dat dit om 08.20 uur zou zijn. Echter in de
rest van de school (kleuters / bovenbouw) is men welkom vanaf 08.15 uur. De oudergeleiding
geeft aan dat 08.15 uur de voorkeur heeft daar dit de ouders met meerdere kinderen op school
dan genoeg tijd geeft hen weg te brengen. De aanwezige MR komt overeen met Marjan dat we
vanaf nu in de gehele school het tijdstip van 08.15 uur zullen gaan aanhouden.
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