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De samenstelling van de MR in 2016-2017
Personeelsgeleding
Debbie van Zelm (voorzitter)
Rémon van Miltenburg (secretaris)

Oudergeleding
Linda Aanhaanen (september-februari)
Jacco van Nieuwkoop (februari - heden)
Paul Dwarshuis (februari - heden)

Vergaderdata
20-09-2016 17-01-2017
25-10-2016 28-03-2017
28-11-2016 23-05-2017
13-12-2016

De behandelde onderwerpen:
Groei van de school
De school groeit sneller dan het gebouw aankan. Over 10 jaar zitten we op 450
leerlingen terwijl de school gericht is op 350 leerlingen.
Bij de onderbouw wordt binnenkort een leerlingenstop in werking gezet. Het maximum is
54 leerlingen.

Continuïteit van Het DOK
Het bestuur heeft dit jaar hard gewerkt aan de continuïteit van Het DOK en de MR is in
dit hele proces meegenomen. Er gezocht naar geschikte partners voor een fusie of
samenwerkingsverband waarbij we als Het DOK onze identiteit kunnen bewaren.
Een aantal ideeën scholen en besturen zijn door het bestuur benaderd waarbij in eerste
instantie een samenwerkingsovereenkomst met OPOO de voorkeur had.
Ook werd er gekeken of we toch een doorstart konden maken d.w.z. dat we bij DUO
weer 5 jaar verlenging hebben aangevraagd.
Er werd ook onderzocht of we een samenwerkingsovereenkomst konden sluiten met
Kring en of de Lucasstichting in Den Haag een goed alternatief was. Uiteindelijk zijn
in zee gegaan met stichting Panta Rhei en wachten wij op de goedkeuring voor
samenwerkingsovereenkomst van DUO.
De MR heeft kennis gemaakt met de GMR van Panta Rhei. Bij een fusie gaan
deelnemen aan de GMR van de stichting.
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Begroting
Naar aanleiding van de begroting hebben we kritisch gekeken naar wat wij als MR
noodzakelijk vonden in de begroting.
Wegens de groei van de school wordt er een vierde kleutergroep gemaakt. Hiervoor
wordt uiteraard ook een leerkracht aangetrokken.

Komend schooljaar zijn er ook een aantal investeringen:
-

-

-

Investering meubilair: Komend jaar moet de school gaan kijken naar kasten. Van
de gemeente krijgt de school €40.000 om de twee nieuwe groepen mee te
bekostigen. Gemeentelijke gelden zijn eenmalig.
Investeringen inventaris: Aparte indeling voor speelzaal materiaal (groep 1/2).
Vaste onderdelen (bibliotheek, orthotheek update) en nieuwe rekenmethode valt
hieronder. In 2020 zou IPC vervangen moeten worden. Echter weten we nog niet
hoe IPC de financiering doet dus die zijn er nog uitgelaten.
Investering speeldak.
Voor vreemdelingen krijg je eenmalig een bedrag om te investeren. Het DOK
heeft dat in 2016 gekregen.

De personeelsgeleding van de MR geeft aan dat er meer behoefte is aan een groter
bedrag voor ICT en op korte termijn een onderwijsassistent.

Nieuwe oudergeleding MR
Jacco van Nieuwkoop en Paul Dwarshuis geven aan dat ze per direct willen toetreden tot
de MR. De MR is bij deze weer volledig.

Studiedagen schooljaar 2017-2018
De kinderen maken te veel uren op Het DOK. De uren kunnen omgezet worden in
studiedagen.
Je mag buiten vastgestelde vakanties 7 weken hebben dat je minder dan 5 dagen werkt.
De leerkrachten werken op dit moment 25 uur teveel per jaar. Vanuit het team kwam de
vraag om 2 studiedagen aan elkaar vast te plakken. Ouders hebben hier echter wel last
van i.v.m. de opvang van de kinderen. De school geeft aan dat de SKO doorgaat
wanneer er studiedagen zijn. Vanuit het personeel gaat de voorkeur uit naar extra
studiedagen i.p.v. de woensdagen terug te brengen tot 12.00 uur. De MR heeft
ingestemd met 2 extra studiedagen voor komend schooljaar.
Hoogbegaafdheidsprotocol
De MR heeft ingestemd met het hoogbegaafdheidsprotocol.
Communicatie
De oudergeleding van de MR heeft aangedrongen op een verbeterde communicatie
binnen Het DOK. De school heeft aangegeven om dit mee te nemen. Er is dit schooljaar
een try-out geweest van het programma SchouderCom. Komend schooljaar wordt dit
door de gehele school ingevoerd.

