
MR nieuwsbrief september 2016
Voor u ligt de eerste MR nieuwsbrief van het schooljaar
2016/2017. Binnenkort kunt u zich ook abonneren op de digitale
versie van deze nieuwsbrief; alle ouders zullen hier een mailing
over ontvangen waarin u zich via een link kunt aanmelden.

Speerpunten van de MR in het komende schooljaar :
* het bewaken van de discussie rond het behouden of wijzigen van de schooltijden
* waar nodig het zijn van een spreekbuis in contacten tussen ouders en school
Wie zitten er in de MR

 De MR (Medezeggenschapsraad) bestaat uit zes leden.
Oudergeleding : Yvette de Roy van Zuydewijn (vz), Marco Lucas en Rolf Jager (secr.)
Leerkrachten : Anneke Gransbergen, Linda Schelvis en Michel van den Bos

 Yvette zal de MR binnenkort gaan verlaten. De komende maand zal een verkiezing 
plaatsvinden voor een nieuwe ouder in de MR. Op de volgende MR (25 oktober) zal dit 
nieuwe lid aanschuiven. U wordt hierover zeer spoedig nader geïnformeerd.

 Anneke heeft namens De Wissel ook zitting in de GMR, de Gemeenschappelijjke 
Medezeggenschapsraad van alle basisscholen binnen de stichting waar De Wissel onder valt, 
de ISOB.

 Rolf heeft namens de oudergeleding van de ISOB (& FLORE) zitting in de OPR, de 
Ondersteunings Plan Raad. De OPR is een medezeggenschapsorgaan van het 
Samenwerkingsverband PO IJmond (een samenwerking van basisscholen tussen Castricum en
Velsen-Noord). De OPR is verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden en middelen 
voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte.

Vergaderdata
 De MR komt dit schooljaar nog bijeen op de volgende data : 

25 oktober, 6 december, 31 januari, 7 maart, 11 april, 30 mei en 4 juli
 De MR vergaderingen zijn over het algemeen openbaar. Wanneer u een vergadering bij wenst 

te wonen dan bent u van harte welkom. 
 De notulen van de MR worden na goedkeuring op de website van de school gezet onder het 

kopje Notulen Medezeggenschapsraad.
 Het jaarverslag is te vinden onder het kopje Jaarverslag 2015-2016.

Onderwerpen op de agenda bevatten o.a.
 Bewaken discussie omtrent schooltijden
 Introductie nieuw IT privacy convenant
 Het schoolplein (veiligheid & overlast)
 Sociaal klimaat op de school

Contact met de MR
Indien u onderwerpen op de jaaragenda van de MR mist, specifieke vragen of problemen heeft 
waarvan u niet weet bij wie u dit kunt aankaarten, of een mening heeft over een van de onderwerpen 
op de agenda die u aan ons mee zou willen geven, zoek dan even contact met ons ! 

 Schoolplein : U kunt de MR-leden direct aanspreken in de klas of op het schoolplein voor of 
na schooltijd.

 E-mail : MRDeWisselUitgeest@gmail.com (let op dit is een nieuw adres !!)

 Post : naast het directiekantoor hangt een MR-brievenbus voor uw reactie aan ons

http://dewisseluitgeest.nl/index.php?section=11&page=238
http://dewisseluitgeest.nl/index.php?section=11&page=237

