
OBS De Wissel - Uitgeest  
Notulen Medezeggenschapsraad 
Schooljaar 2015 – 2016 
Datum: 8 september 2015 

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

 

1 20.00 

Opening, welkom  

Apdullah Yelis, de vader van Mervan en Esma komt een keer kijken.  

José, de moeder van Ruben en Dewi  schuift later aan.  

2  
Vaststellen agenda 
Deur beleid  

3  

Ingekomen post  / Nieuws van de OR / Nieuws van de GMR 
 
Mail: geen relevante mail van ouders. 
Post: de gebruikelijke tijdschriften van de MR 
OR: heeft de kascontrole 
GMR: op de eerstvolgende GMR stelt de nieuwe bestuurder Robert Smid zich voor en 
gaat iets vertellen over de RDDF. De eerste volgende keer is 21 september. De 
voorzitter van de GMR treedt af en stopt er ook mee.  
Isobjaarverslag 2014 gaat ter lezing rond. 

4  

Notulen vorige vergadering / Actielijst 
 
Notulen komen nog, deze zijn niet verzonden. 
Deur beleid: 
We willen heel graag dat de school niet zomaar toegankelijk is. Maar een bunker 
willen we ook niet worden.  
De deur gaat nu om negen uur dicht, groept 7 beheert de deur. Om half 12 gaat de 
deur weer open, zodat de deur voor de ouders van de peuters altijd open is. We gaan 
kijken naar een andere deurkruk met drie standen. Carola gaat kijken voor deze optie.  
 
De hekken op het plein een ander slot geven is een optie. We gaan nu aan groep 8 
vragen erop te letten dat de pleinwacht de hekken op slot doet.  
 
Dit komt nu in het Wisseltje.  

5  

Vaststellen jaarplanning 
 
In de bijlage bij deze agenda zit de jaarplanning. In de vergadering bespreken we de 
planning, vullen hem aan en stellen hem vast. 
 
Carola past deze aan, zet de data van de GMR er op. Ze mailt hem weer rond.  

6  

Verkiezingen 
Welke ouder is dit jaar aan de beurt om af te treden? 
Hoe gaan we de mogelijke verkiezingen organiseren? 
 
Anouk wil graag haar lidmaatschap neerleggen, zo ook haar voorzitterschap.  
Er gaat een mail naar de ouders waarin ze worden uitgenodigd om zich aan te melden 
voor de MR.  
Donderdag 17 september gaat de mail en ook de brief eruit.  
Twee weken reactietijd sluiting is vrijdag 2 oktober. 
Op basis van de aanmeldingen komt er een tweede brief. 
Vrijdag 9 oktober kan deze er dan uit.  
Stemmen per mail en/of brief. 
Stemronde stopt 16 oktober.  

7  SOP 



De stand van zaken. Welke punten worden dit jaar verder ontwikkeld en hoe staat het 
ervoor? 
 
Er is een tijdplan uitgezet. We zijn bezig met een nieuwe methode voor taal en 
spelling: Staal. Hier zijn alle leerkrachten druk mee bezig. 
Office 365: hier gaan we mee werken. 
Sociale media: Hier gaan we dit jaar aan werken. Anouk stuurt presentatie door over 
cyber pesten. 
We gaan peilen waar ouders en kinderen informatie over willen hebben. 

8  

Ouderbijdrage OR 
 
De OR wil de ouderbijdrage voor komend jaar gelijk houden. Het bedrag blijft € 39,50 
per leerling. De MR moet hierop instemming verlenen. 
 
We gaan hier mee akkoord 

9  

Verkeersveiligheid 
 
Over de enquete over verkeersveiligheid is nog niets teruggekoppeld door de 
gemeente. 
Dit punt komt de volgende keer weer terug.  

10  

Overblijf 
Stand van zaken 
 
Een aantal kinderen gaan op dit moment met wisselende gevoelens naar de overblijf. 
Dit komt omdat ze van elkaar af moeten blijven, of de spelletjes in de gymzaal niet 
mogen doen die ze bij meester Mike mogen doen. Reglement van de overblijf is aan 
de ouders meegegeven.  
Er is op dit moment geen aanleiding om de overblijf aan te passen. We kunnen wel 
aan de kinderen vragen wat ze bij de overblijf willen doen.  
 
Interne verhuizing: 
We hebben 12 lokalen. Waarvan we er nu 8 in gebruik hebben.  
De Isob heeft twee lokalen nu verhuurd aan miss IQ. Een lokaal wordt gebruikt als 
kantoor.  
De Wizzelklas gaat nu in het overblijf lokaal zitten. De overblijf gaat een keer in de 
veertien dagen op dinsdag naar boven. 

11 22:10 

Rondvraag en afsluiting 
 
MR: wat vonden de ouders die aanschoven ervan? Groot scala aan onderwerpen.  
MR: hoe hebben jullie de nieuwsjaarsreceptie ervaren? Het was erg interessant, druk 
bezocht. Voorstel van de ouders is, laat leerkrachten presenteren die presenteren 
leuk vinden.   
Doe het zeker volgend jaar weer. Eventueel aanvullen met klasseninformatie.  
Er is geen melding geweest dat HVO door gaat. 
MR: in de krant  gelezen over een vrije school. Wij hebben dit ook gelezen. Verder 
geen nadere info bekend. Zelfs de wethouder van onderwijs weet er nog niets van.  
 

  

Lopende zaken 
 
PSZ en BSO 
Overblijf 



 

Verkeersveiligheid voor de school 
 
 

  

Jaarplanning – volgende vergadering   
 
Leerlingtelling 1 oktober 
Verdeling taken binnen de MR 
Communicatie / PR 
SOP  

  

Actielijst 
- Anouk vraagt de presentatie over cyberpesten op in Heemskerk  
- Social media: peiling bij ouders/kinderen welke informatie behoefte zij 

hebben en op welke wijze. Dergelijke uitvraag kunnen we ook in zijn 
algemeenheid voorleggen aan ouders: hebben zij behoefte aan bepaalde info 
vanuit school? Zo ja, welke?Linda zet een stukje over Staal op de website 

- Carola vraagt aan de overblijf of zij eens suggesties aan de kinderen willen 
vragen 

- Carola bekijkt mogelijkheden sloten voordeur 
 
 


