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OUDERS MR:

LEERKRACHTEN MR:

⮚ Kim Braad (voorzitter)
⮚ Kristina ten Heuvel (GMR)
⮚ Jeroen Westerveld (secretaris / vervangend GMR)

⮚

Marion Hoeijmakers (GMR)
⮚ Yuri Wieten (penningmeester)
⮚ Jolanda Struyk (GMR)
⮚ Marian Koolhaas (Directie)

Afwezig deze vergadering: Nvt

1. Opening en vaststellen agenda
Het laatste MR overleg van schooljaar 2019-2020 vind plaats buiten op het kleuterplein. De MR
sollicitatie commissie informeert iedereen dat beide kandidaten voor de functie als locatie leider
zijn afgevallen.
2. Ingekomen post, mededelingen en openstaande acties
Oude documenten op de website moeten herzien worden en oude logo’s verwijderd
3. Lopende zaken
Taakbeleid:
Onze school krijgt er komend schooljaar 2020-2021 ongeveer 0.2 FTE erbij.
Dit is vanwege het feit dat Karin is toegevoegd aan het team voor ondersteuning 3 dagen in de
week (zij zal waar nodig ondersteuning bieden aan kinderen die extra hulp nodig hebben). Elke
school in de stichting krijgt dit. Deze hoeveelheid FTE komt bovenop de bestaande formatie
2020/2021.
Aangaande de taakverdeling heeft elke leerkracht de mogelijkheid zich in te inschrijven voor een
taak. Er worden hier geen vaste uren aan gekoppeld om te zorgen dat we flexibiliteit behouden.
Formatiebeleid:
Het formatiebeleid wordt besproken waarbij de MR wordt geinformeerd wat de bezetting zal zijn
voor de klassen gedurende het volgende schooljaar 2020-2021.
Jaarrooster 2020-2021:
Elke school wordt geacht 1000 lesuren te verzorgen gedurende een schooljaar. Afhankelijk hoe
feestdagen en vakanties vallen zal er een overschot zijn die boven deze 1000 uren uitkomen. Het
staat de scholen vrij deze additionele uren te gerbuiken om studiedagen in te plannen gedurende

Locatie onderbouw
Zilverschoon 81
8265 HE Kampen
Tel.: 038-3316208

Locatie bovenbouw
Tormentil 109
8265 DM Kampen
Tel.: 038-3316208

www.dirkvandijkschool.nl
info@dirkvandijkschool.nl

Notulen
Medezeggenschapsraad
15 juni 2020

het jaar. Voor komend schooljaar zal dit in ieder geval betekenen dat we de vrijdag na de
avondvierdaagse willen behouden als studiedag.
4. Nieuwe Items
Uitslag enquete:
Zal in het nieuwe jaar besproken worden, waar ook gegeken wordt om iets te doen met
herkenbare items, zoals begeleiding. Wordt vervolgd in het nieuwe schooljaar.
Continuerooster / veiligheid:
We zien dat steeds meer scholen in Kampen een continue rooster invoeren. Voor volgend jaar
willen we dit als actiepunt op de agenda houden om te onderzoeken of er onder de ouders en
leerkrachten hier behoefte aan is. Tevens zullen we de veiligheid op en rond school als agenda
punt voor volgend schooljaar terug laten komen.
Klachten over de BSO (Prokino):
Er zijn klachten binnen gekomen en Marian zal deze oppakken en opvolgen met Prokino.
Tiny Forest:
Er is budget beschikbaar bij de gemeente om stukken grond aan te wijzen als Tiny Forest waar een
stukje bos wordt aangelegt. Dit is niet alleen een prettige plek voor insecten, vogels en kleine
zoogdieren, maar geeft ook een ideale leer plek voor kinderen als buitenlokaal. Kristina gaat
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een aanvraag te doen in de buurt van onze school.
Kamp Groep 8:
Yuri stelt voor om vanaf volgend schooljaar het kamp niet alleen meer voor groep 8 te houden,
maar voor zowel groep 7 / 8. Daar de kinderen in groep 8 het kamp zien als een belangrijke
activiteit als onderdeel van hun school afsluiting zal men proberen deze groep centraal te stellen
door bijvoorbeeld meerdere dagen met groep 8 op kamp te gaan en met groep 7 iets korter.
5. GMR
Er zal een GMR overleg zijn voor de nieuwe bovenbouw coordinator
6. Rondvraag
Geen
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