
OBS De Wissel - Uitgeest  
Notulen Medezeggenschapsraad 
Schooljaar 2014 – 2015 
Datum: 16 juni 2015 

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

 

 

1 19.00u 
Opening, welkom  

 

2  
Vaststellen agenda 
Er worden geen andere punten toegevoegd.  

3  

Ingekomen post  / Nieuws van de OR / Nieuws van de GMR 
Post 
Standaard boekjes: Mr magazine 
Mail: Mr magazine. 
 
Rumoer onder ouders op het schoolplein 
De voordeur staat vaak open. Dit vinden sommige ouders niet leuk.  
De voordeur gaat op slot van 9.00uur tot 12.00uur. 
 
Er zijn kinderen die wel eens buiten het hek spelen.  
De leerkrachten moeten weer even aanstippen dat je niet buiten het hek speelt. 
Tijdens de pauze het hek dicht doen. 
 
Bovenstaande punten worden in het Wisseltje genoemd.  
 
Nieuws van de GMR 
Rolf Jager is als gastspreker namens de Ondersteuning Plan Raad  (OPR)geweest. Die 
heeft een flyer afgegeven. Zit in de MRmap in de lerarenkamer.  
Er is een nieuwe directeur-bestuurder voor het Isob-bestuur(Robert Smid). 
 
Nieuws van OR 
Geen nieuws. 

4  
Notulen vorige vergadering / Actielijst 
Er zijn een paar punten aangepast. 

5  

Formatieplan / interne mobiliteit  
Door het MT is een formatieplaatje gemaakt. De personeelsgeleding van de MR heeft 
instemmingsrecht. 
 
We hebben stukje formatie van de ISOB gekregen. 
Mariska en Annet zijn degenen die aan het eind van het schooljaar ons gaan verlaten 
vanwege krimp. 
We hebben het voor elkaar weten te krijgen dat we 8 groepen kunnen creëren.  
De Wizzelklas is voortaan om de week.  
Mike Sloep gaat volledig voor de groep, hierdoor moeten gymlessen door de 
leerkracht van elke groep worden gegeven.  
 
De formatie staat vrijdag in het Wisseltje 

6  

SOP/schoolplan 
Alle hoofdstukken zijn los van elkaar al uitgebreid besproken, met uitzondering van 
hoofdstuk 3 en 6. Deze hoofdstukken worden tijdens de vergadering doorgenomen.  
Het schoolontwikkelplan is de praktische uitwerking van het schoolplan. Deze is ter 
inzage tijdens de vergadering.  
Voor het schoolplan is instemming nodig van de MR. 
 



 

 

Taalkundige veranderingen zijn al doorgegeven.  
Er zijn een paar stukjes veranderd.  
De MR keurt het schoolplan goed. MR-voorzitter heeft haar handtekening gezet. 
 
Er zijn andere methodes aangeschaft. 
Voor geschiedenis is er gekozen voor Speurtocht 
Voor taal en spelling is gekozen voor Staal. Hierover krijgen de leerkrachten een 
cursus.  Ons spelling onderwijs moet hierdoor nog beter worden. We streven over 3 
jaar naar 60% van onze leerlingen in de B III. 
Voor het aanvankelijk lezen is er lijn 3 aangeschaft. 
 
De schoolontwikkelplannen mogen ingezien worden. Liggen ter inzage bij directie. 

7  

Schoolgids 
Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen van de vorige vergadering is de 
schoolgids aangepast. De schoolgids ligt tijdens de vergadering ter inzage. Voor de 
schoolgids is instemming nodig van de oudergeleding van de MR. 
 
De schoolgids is klaar. MR geeft weer instemming en zet haar handtekening. 
  

8  
Jaarverslag MR 
Het jaarverslag wordt in de vergadering besproken en daarna op de website geplaatst. 
 

9  

Vergaderdata volgend schooljaar 
Op basis van de jaarplanning stellen we de vergaderdata voor volgend schooljaar met 
elkaar vast. 
 
De eerste vergadering  is op 8 september 2015. 
Deze vergadering bespreken we de jaarplanning.  
 

10  

Overblijf 
Stand van zaken 
 
Carola heeft voor de vakantie nog een gesprek. 
Ze hebben een reglement opgesteld. Dit wordt nog besproken.  
Deze brief wordt aan elke ouder meegegeven. Ook elke nieuwe ouder krijgt deze 
brief. 
Voorstel: zelf brood smeren. Daar staat de overblijf niet heel erg om te springen. Ze 
willen dit wel een keer proberen.  
Groep 1/2 laten eten met 6 en 7.  

11 ± 21u 

Rondvraag en afsluiting 
Omdat nog niet alle ouders hebben gereageerd op de HVO (= Humanistische Vorming        
) brief. Voorstel om volgende keer een brief te versturen met de vraag. ‘Heeft u 
bezwaar dan graag een reactie.’ Dit voorkomt het oneindig moeten rappeleren voor 
een akkoord. 
Vraag MR: groepsarrangementen mogen aangevraagd worden voor een Wizzelklas.  
Vraag MR: Wat is de leeftijd van de Wissel. 1 augustus 1994 is de startdatum.  

  

Lopende zaken 
 
PSZ en BSO 
Overblijf 
Levensbeschouwelijk onderwijs 



 

 

 

Verkeersveiligheid voor de school 
 
 

  
Jaarplanning – volgende vergadering   
 
 

  
Actie lijst: 
 
Geen punten 


