
OBS De Wissel - Uitgeest   
Notulen  Medezeggenschapsraad 
Schooljaar 2013 – 2014 
Datum: 1 april 2014 

MR leden zijn: 
 
Leerkrachten:  Anneke Gransbergen, Dagmar van Holten,     
                          Linda Schelvis 
Ouders: Anouk Burgering, Marco Lucas, Yvette de Roy van Zuydewijn 

 

1 20.00u 
Opening, welkom   

Aanwezig: Anouk, Yvette, Marco, Linda, Carola, Anneke. Te gast: Rolf Jager 

   

2  
Informatie van Rolf Jager:  
Rolf zit in de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. Dit is een 
uitwerking van de wet Passend Onderwijs. 

   

3 20.30u 
Vaststellen agenda:  
Eerst Carola’s presentatie, dan Rolf (punt 7) 

   

4  Ingekomen post  / Nieuws van de OR / Nieuws van de GMR 

  

- post: 2 magazines 
- email: - 
- OR: - 
- GMR: Linda is niet geweest, de notulen staan op sharepoint, hier zal ze volgende 
keer over vertellen. 

5  
Notulen vorige vergadering  
Notulen vorige twee vergaderingen op website zetten. (naar Michel mailen) An mail nr. 
Yvette – goedkeuring voor notulen vorige keer. 

   

6  
Huishoudelijk reglement -> vaststellen 
Yvette mailt het nog een keer. Binnen 5 werkdagen reageren. Op de website en op 
sharepoint (Wissel en MR sharepoint) zetten.  

   

7  

Presentatie over passend onderwijs door Carola:  
Deze presentatie is ontwikkeld door het samenwerkingsverband en is aan alle 
betrokken scholen uitgedeeld. De teamleden hebben deze presentatie ook gezien.  
 
Bestaande rugzakken worden omgezet naar een arrangement, maar de meerjarige 
geldigheid van de rugzak vervalt. Indicaties worden niet meer verstrekt voor 
meerdere jaren, verlengingen moeten elk jaar worden aangevraagd, doch niet zo 
uitgebreid als de eerste aanvraag.  
Er moet goed overwogen worden voor welke hulp een budget wordt aangevraagd: 
geld aanvragen voor vijf dagen hulp kost wsch. meer dan een plaatsing op het 
speciaal onderwijs, dat is dan niet realistisch.  
 
Basisondersteuning: wat alle scholen minimaal moeten kunnen bieden. Alle scholen 
hebben aangegeven wat ze aankunnen en daar is een grote gemene deler uit 
gemaakt. Elke school heeft ook een eigen schoolprofiel. Iedereen heeft zijn eigen 
specialisatie en die moet binnen het team gedeeld worden. Het is niet de bedoeling 
dat elke school een heel sterke eigen specialisatie heeft, want dan loop je het 
gevaar dat een school “te veel” kinderen met die problematiek krijgt, dan is de 
balans weg. 
 
Rolf Jager: 
Aanvraag voor SBO of SO: de school voor speciaal onderwijs moet binnen twee weken 
reageren zodra een arrangement is toegekend. Doel: geen thuiszitters.  
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) hoort alleen te kijken 
of de procedure goed is gevolgd. Men mag niet inhoudelijk beoordelen, maar dat 
laatste is wel nodig omdat het een realistische aanvraag (qua geld) moet zijn. Als 
school heb je wsch. ook het recht een plaatsing te weigeren als je het niet aan zult 
kunnen.  
De streefpercentages voor verwijzing zijn weer verlaagd, wij zitten daar al jaren 
ruim onder. 
 
Rolf zit als ouder namens ISOB, Flore en Kleurenorkest in de OPR, Emé Jonkman zit 
er als leerkrachtvertegenwoordiging. 
 De OPR mag alleen ja of nee zeggen op het conceptplan. Susan Walstra (coördinator 
van het SWV) en Rolf overleggen graag via de MR’en met de scholen, i.p.v. via de 
GMR. Korte lijnen zijn praktischer. Na elke OPR-vergadering komt er een update en 
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worden onze zorgen, vragen en ervaringen meegenomen. 
  
Een voorbeeld agendapunt: het SWV zegt dat ze niet inhoudelijk kijken, maar dat 
blijkt soms toch noodzakelijk te zijn. Dat moet dan ook correct in het plan staan. 
Men wilde elke 2 jaar een evaluatie doen. Dat vindt de OPR te weinig, zeker in de 
beginfase. Susan is het daarmee eens. 
 
De OPR heeft het Ondersteuningsplan nu goedgekeurd. 
* Hoeveel tijd ben je kwijt aan een aanvraag? Met ouders twee gesprekken, ook veel 
voorbereidingstijd. Een rugzakaanvraag was ook al veel werk, maar je gaat meer 
arrangementen aanvragen dan voorheen rugzakken. 
* Zal de externe expertise ook kennis in de school brengen? Of zal de expertise na 3 
maanden met de zorgverlener de deur weer uitgaan? Carola denkt dat de expertise in 
de school zal blijven (d.m.v. adviezen, materalen en inzichten).  
* Arrangementen zijn op maat. Als broertjes of zusjes ook problemen ervaren, 
moeten die een eigen arrangement krijgen.  
 
Updates van Rolf naar MR. Vragen en opmerkingen vanuit school via MR naar Rolf. 
Mail van Rolf wordt binnen MR verspreid.  
Informatievoorziening naar ouders? In Wisseltje en op website?  

   

8  

Schoolontwikkelplan (SOP) 2013-2014:  
Binnenkort start de voorbereiding voor het schoolontwikkelplan 2014 – 2015. Dit is het 
laatste jaar passen bij het schoolplan  
2011 – 2015. Volgend schooljaar moet er een nieuw schoolplan geschreven worden. 
 
Dit komt op 13 mei ter vergadering 

   
9  Formatie: er is nog geen nieuws te melden. 

   

10  

Rondvraag 
Extra vergadering in mei: 13 mei  
Carola: datum toevoegen op de agenda op de website, Wisseltje. 
Volle informatieavond gisteren, heel geïnteresseerde ouders. 
 

  

Actielijst: 
Anneke: mail Yvette de vorige notulen ter goedkeuring voor plaatsing op website 
Anneke: mail aantekeningen m.b.t. brief aan Patrick Went 
Yvette: mailt huishoudelijk reglement naar allen.  
Allen: binnen 5 dagen reageren op het huishoudelijk reglement 
Anneke: dit op website/ MR-sharepoint zetten 
Carola: extra vergaderdatum 13 mei toevoegen op de agenda op de website, en in het 
Wisseltje. 
Carola: Informatievoorziening over Passend onderwijs en OPR naar ouders. In 
Wisseltje en op website?  

 

 ± 22u 
AFSLUITING 
 

  

 
Punten voor de volgende vergaderingen: 
 
13 mei 

 Schoolgids en geheugensteun 

 Formatie  

 Communicatie  
 
3 juni 

   Schoolontwikkelplan 2014 – 2015 
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