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Agenda 
11 februari   Oud papier Actie 
13 t/m 16 februari  VO-gesprekken groep 8 
17 februari   Rapport mee 
20 t/m 24 februari  Voorjaarsvakantie 
27 febr t/m 3 maart  Kwartiergesprekken 
7 maart    NS op bezoek in groep 8 
7 maart    MR-vergadering, 20.00 uur 
10 maart    Wisselochtend 1 
10 maart     Nieuwe Wisseltje gaat mee 
13 + 14 maart   Schoolfotograaf 
15 maart    Open dag voor nieuwe ouders 
15 maart    Nationale Daltondag 
17 maart    Wisselochtend 2 
18 maart    Oud Papier Actie 
 
 
Nieuws van de directie 
Zoals u weet, ben ik sinds de kerstvakantie op twee scholen 
aan het werk. Twee dagen per week op De Wissel, twee 
dagen per week op Teun de Jager in Schoorl. Tot op dit 
moment is het voor mij een interessante ervaring. Ik 
ontmoet veel nieuwe mensen, ik zie verschillen en 
overeenkomsten en ik leer iedere dag nieuwe dingen. 
Consequentie is wel dat ik minder vaak aanwezig ben op De 
Wissel. Op de dagen dat ik er ben, sta ik altijd bij de 
voordeur of in de gang, zodat iedereen mij direct aan kan 
spreken of een vraag kan stellen.  
Ik merk dat de leerkrachten van De Wissel in mijn 
afwezigheid heel goed werk verrichten om mijn afwezigheid 
goed op te vangen. De school blijft net zo fijn draaien als de 
afgelopen jaren. Ik ben dan ook heel blij met en trots op 
zulke fijne collega’s! 
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Schooltijden 
Het is de afgelopen weken even stil geweest rond het onderwerp ‘schooltijden’. Achter 
de schermen is echter wel hard gewerkt. 

De directie van De Wissel heeft, in overleg met een aantal ouders 
uit de werkgroep, een enquête ontwikkeld. Met deze enquête 
willen we meer duidelijkheid krijgen over de voor- en nadelen voor 
u en voor de kinderen van ons huidige rooster en de redenen die 
u heeft om voor een ander rooster te kiezen. In de werkgroep 
schooltijden gaan we deze uitslag bekijken en samen bepalen 
welke kant we opgaan. Binnenkort zult u via uw kind de enquête 

van ons ontvangen. 
De bedoeling is dat we voor het einde van het schooljaar een besluit hebben 
genomen over de schooltijden. De mogelijke invoering van een nieuw rooster vindt 
dan niet direct na de zomervakantie plaats, dat is te snel. We kiezen er voor om het 
eventueel nieuwe rooster in te voeren met ingang van schooljaar 2018-2019. 
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit onderwerp, mag u altijd even naar 
binnen lopen bij juf Carola. Zij neemt dan de tijd om alle vragen te beantwoorden. 
 
Wisselochtend: leerlingenraad 
Binnenkort gaan we op onze school starten met een leerlingenraad. In een 
leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen groep. Het zijn 
kinderen die graag namens hun groep over onderwerpen willen meepraten. Via de 
leerlingenraad komen wij te weten wat de kinderen op onze school belangrijk vinden. 
De leerlingenraad heeft de belangrijke rol om erachter te komen wat er leeft op school 
en wat kinderen willen veranderen. De leerlingenraad bestaat uit kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8. Uit elke groep worden twee leerlingen gekozen om de klas te 
vertegenwoordigen. 
In de komende twee wisselochtenden wordt aan de kinderen meer informatie 
gegeven over de leerlingenraad. Ook leren ze hoe een leerlingenraad werkt. En 
natuurlijk worden er echte verkiezingen georganiseerd. 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de leerlingenraad. 
 
Kwartiergesprekken 
Naar aanleiding van het rapport wordt u altijd uitgenodigd voor 
een oudergesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u aanvullende 
informatie over de behaalde resultaten in de les en bij de Cito-
toetsen. U krijgt dan ook de Cito-grafieken van uw eigen kind 
te zien. Hierop is zichtbaar hoe de ontwikkeling verloopt.  
De gesprekken vinden plaats in de week na de 
voorjaarsvakantie, van 27 februari tot en met 3 maart. Vanaf donderdag 16 februari 
kunt u zich via de website inschrijven voor de oudergesprekken. U ontvangt dan van 
ons een mail, zodat u weet wanneer de inschrijving geopend is. 
 
VO-gesprekken groep 8 
De ouders van de kinderen van groep 8 krijgen in de week van 13 t/m 16 februari het 
definitieve eindadvies van de basisschool te horen. Dit advies baseren wij op de 
kennis die we in de afgelopen 8 jaar over uw kind hebben opgedaan. Daarnaast 



maken wij gebruik van de NIO-toets. Dit is een toets waarmee de intelligentie van 
ieder kind wordt bekeken. Samen maakt dit ons plaatje compleet.  
 

Open dag 
Kent u nog ouders met kinderen jonger dan vier jaar? 
Misschien kunt u ze informeren over onze open dag.  
De open dag staat gepland op woensdag 15 maart en loopt 
van 9.00 – 12.00 uur en van 13.15 – 15.15 uur. Er kan dan 
een kijkje genomen worden in de school, terwijl alle 
kinderen aan het werk zijn. U krijgt dan een goede indruk 

van de wijze waarop onze school draait. De rondleiding wordt verzorgd door de 
directie, in samenwerking met kinderen van groep 8. 
  
Dalton 
Het is inmiddels al weer een paar jaar geleden dat we 
informatie hebben gegeven over de Daltonkernwaarden. 
Daltononderwijs is altijd in ontwikkeling en dus ook de 
waarden waar we ons onderwijs op baseren. In de komende 
Wisseltjes krijgt u van ons informatie over de kernwaarden. 
Deze keer: 
 
Vrijheid en verantwoordelijkheid   
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. 
Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te 
organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de 
tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de 
leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor 
zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en 

mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te 
bieden, kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve 
leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat 
alles zomaar kan en mag. Het is de taak van de leerkracht 
om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid 

binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en 
te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen 
wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, 
waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. 
 
Hoe is dit zichtbaar in onze school? 
 

 
Vrijheid voor de kinderen: 

• keuze van de volgorde waarin zij de opdrachten willen afwerken; 

• raadplegen van de hulpbronnen (computer, naslagwerken); 

• samenwerking met de andere leerlingen; 

• keuze voor de plek in de school waar ze werken; 

• de besteding en de verdeling van tijd, waardoor het mogelijk is langer en intensiever dan in 
een traditionele school met bepaalde onderwerpen bezig te zijn. 



MR/PR Nieuwsflits 
Met z'n allen vinden we De Wissel een zeer prettige school. 
Maar hoe komen toekomstige ouders dit te weten? Het idee is 
om dit jaar vanuit de MR de PR van De Wissel te inspireren met 
positieve ervaringen vanuit verschillende invalshoeken. 
Met zijn allen hebben we nagedacht over hoe we positieve 
kernwaarden en ervaringen omzetten in PR vanuit de school. 
De afgelopen MR is hiervan een samenvatting uitgedeeld. Deze 

punten kunnen hopelijk een positieve bijdrage leveren aan de profilering van de 
school. 
Hierbij willen we niet alleen volwassenen maar ook de kinderen spreekrecht geven. 
Ook ervaringen van oud-leerlingen lijken een interessante aanvulling. 
Bij deze nodigen we ook iedere ouder uit om een bijdrage te leveren met het 
aangeven waarom een aankomende ouder volgens u voor De Wissel zou moeten 
kiezen. 
Alle inbreng hierover kan gecommuniceerd worden met Marieke (moeder van Faya 
uit de Berengroep) of per mail naar MRDeWisselUitgeest@gmail.com. 
 
 
Schoolfotograaf 
Op maandag 13 en dinsdag 14 maart komt Anneke Bosma 
van Sgoolfotografie weer foto’s maken van alle leerlingen. 
Dat worden individuele portretfoto’s en groepsfoto’s. Ook 
kinderen uit één gezin waarvan alle kinderen op school 
zitten worden onder schooltijd gefotografeerd. 
 
Voor broertjes en zusjes van buiten school kunt u terecht 
op maandagmiddag 13 maart vanaf 15.15 uur. U dient zich 
via een strookje hiervoor aan te melden. Er wordt dan een rooster per kwartier 
gemaakt, waardoor u weet wanneer uw kinderen ongeveer op de foto gaan en het 
voorkomt lange wachtrijen met kinderen. Mochten veel kinderen aangemeld worden, 
dan zal een aantal verplaatst kunnen worden naar de dinsdagmiddag. 
 
Op beide dagen heeft de fotograaf hulpouders nodig. Voor het ophalen van kinderen 
in de klassen en het bijhouden van de administratie. Als dank voor uw inzet ontvangt 
u van de fotograaf een voucher voor een gratis afdruk van 20x30. 
 
Bij dit Wisseltje vindt u een los strookje, waarop u kunt aangeven of u wilt dat uw 
kinderen (van buiten De Wissel) samen op de foto . Daarnaast kunt u zich ook 
aanmelden als hulpouder. 
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