Notulen MR-vergadering 15 januari 2019
Aanwezig: Saskia Houwing, Atke Wegerif, Marianne Koster, Jeroen Bolwerk, Sebastiaan
Bastiaans, Paul Schoe
Afwezig: Robert Kalle

Opening - Robert
Robert is ivm ziekte helaas afwezig. Jeroen Bolwerk zit de vergadering voor.
Notulen - Marianne
Geen bijzonderheden. De notulen worden zsm op de website geplaatst.
GMR – Jeroen of Paul
De afgelopen vergadering vond plaats zonder van de Raad van Toezicht. De notulen van
deze vergadering zijn te vinden op de website van Stichting OOK.
Status korte vragenlijst – Robert
De opzet van de vragenlijst van Robert is ontvangen. Atke en Sebastiaan zullen deze
enigszins aanvullen en aanpassen. Na de portfoliogesprekken in maart worden ouders
gevraagd deze in te vullen, terwijl Saskia leuk gaat doen op de gang.
Schoolfruit – Sebastiaan
We kunnen weer in aanmerking komen voor de regeling voor het schoolfruit. Besloten is om
dit in het volgende schooljaar te doen, want de voorbereiding hierbij is essentieel.
Update verkeersveiligheid – Sebastiaan
Sebastiaan is bij een deskundige op het gebied van verkeersveiligheid langsgegaan. Samen
hebben ze een plan gemaak dat binnenkort op school gepresenteerd wordt en daarna
overhandigd zal worden aan de Gemeente Kampen.
Duurzaamheid - Sebastiaan
Sebastiaan heeft een prachtig lopend project op het gebied van energietransitie ontdekt, dat
wellicht heel geschikt is voor onze school/stichting OOK. Op dit moment is met meerdere
partijen een oriënterend gesprek over de mogelijkheden binnen de huisvesting, waar ook het
onderwerp ‘duurzaamheid’ is besproken. Hierbij is het betreffende project
(schooldakrevolutie) ook genoemd en besproken.
Huiswerk SWOT / Missie – Saskia

Saskia heeft de sterktes van de school die genoemd werden binnen de MR-leden en binnen
het team naast elkaar op papier gezet. Zo is er een mooie vergelijking gemaakt, waarmee
tevens het algemene en definitieve SWOT aangevuld en aangepast is.
Mededelingen Directie - Saskia
Er komt een nieuwe CAO werkverdeling. Er is een beknopt overzicht hiervan gedeeld binnen
het team. Bij ons op school zijn de taakuren binnen het taakurenbeleid al besproken en
bepaald met het team. Hierdoor zal er niet heel veel veranderen bij ons op school.
Jan Hollander, directeur van de Dirk van Dijkschool, is overleden.
Danielle is na haar herstelperiode na de kerstvakantie weer langzaamaan begonnen met
werken. Vanaf volgende week staat Danielle weer zelf voor de klas en zal Teuni nog een
aantal dagen invallen, waarna ze naar een andere school zal gaan.
Juf Mariëlle is zwanger! Eind mei zal ze met verlof gaan. Op dit moment wordt er gezocht
naar een invaller. Naar alle waarschijnlijkheid zal na de kerstvakantie weer terug op school
zijn.
Er zijn, bij alle leerkrachten, klassenbezoeken gedaan om de kwaliteiten binnen de school te
waarborgen. Komend voorjaar worden ook de functioneringsgesprekken weer ingepland.
Het gehele team, de oudergeleding binnen de MR en het Engelenpanel heeft een SWOT
ingevuld. Met de resultaten hiervan als basis zal een hernieuwde missie en visie voor de
school geschreven worden en wordt ook het nieuwe schoolplan opgesteld.
Op dit moment wordt het voorjaarsfeest voorbereid. Dit jaar wordt er een enorm orkest
geformeerd en zal er een voorstelling gegeven worden binnen het thema ‘Liefde’.
Rondvraag
15 maart wordt er nationaal gestaakt. Is er binnen de directies en/of stichtingen al het een en
ander gecommuniceerd? → Binnen de directie is er tot op heden niets besproken. Er zal
binnen afzienbare termijn een standpunt ingenomen moeten worden vanuit het team om
eventueel het een en ander aan praktische informatie over 15 maart met de ouders te
communiceren.
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