
Agenda 

2 november   Oud papier inleveren tussen 9.30 – 11.30 uur 
6 november   Onderwijsstaking, alle kinderen vrij  
7 november   Wisselochtend lampionnen 
8 november   Studiedag team, alle kinderen vrij  
8 t/m 15 november Media Masters in groep 7 en 8 
11 november  Sint Maarten 
18 t/m 22 november Kwartiergesprekken / VO-gesprekken 
20 november  OR-vergadering, start 19.30 uur 
27 november   MR-vergadering, start om 19.00 uur 
29 november  Het volgende Wisseltje gaat mee 
 
5 december   Sinterklaas komt op school (continurooster van 8.30 – 14.00 uur) 
 
Nieuws van de directie 
Wat vliegt de tijd…  
Zo zijn we net gestart met het nieuwe schooljaar, 
zo hebben we de herfstvakantie al weer achter de 
rug. Na de herfstvakantie begint altijd de 
meest gezellige maar ook spannende periode van 
het schooljaar. We gaan van het maken van 
lampionnen, via Sinterklaas naar de 
kerstbomen. Wij proberen in deze periode zoveel mogelijk rust in te bouwen. Tussen alle 
feesten in even geen gekke dingen in de klas. Kinderen gedijen uiteindelijk toch het beste 
bij rust en regelmaat. Helpt u mee, zeker bij de jongere kinderen?  
 
En weet u het nog: iedere dag dat ik aanwezig ben, heb ik een inloopmoment tussen 8.30 – 
9.00 uur. Kom gerust even langs als u een vraag heeft, iets wilt melden of gewoon voor een 
gezellig praatje. Ik zit nu al weer een aantal maanden boven in het gebouw, dus als u mijn 
kantoor nog niet gezien heeft, is dat misschien meteen een goede gelegenheid om even 
een praatje te komen maken. Ik vind het fijn en belangrijk om iedereen goed te leren 
kennen. 
 

 



 
Daltonkindcentrum De Wissel 
Iedere vijf jaar komt de Nederlandse Dalton Vereniging 
langs om ons te visiteren. Dat houdt in dat twee of drie 
daltoncollega’s van andere scholen komen kijken hoe wij 
ons daltononderwijs vormgeven. Aan de hand van een 

landelijk vastgesteld kader worden de lessen bekeken en worden er gesprekken gevoerd 
met de directie, leerkrachten, kinderen en ouders. Op basis van al deze informatie hoor je 
dan als daltonschool of je de komende vijf jaar het daltoncertificaat mag dragen. 
 
Onze school staat ingepland voor de visitatie in het vroege voorjaar van 2020. We hebben 
echter uitstel van een jaar voor deze visitatie aangevraagd. Wij willen graag als 
daltonkindcentrum gevisiteerd worden, maar omdat we pas gestart zijn, komt de visitatie 
nog even te vroeg. We zijn nog veel te druk bezig met alles op echte daltonpoten te zetten. 
We hebben nog geen uitsluitsel ontvangen of het uitstel toegekend gaat worden. We 
houden u op de hoogte. 
 
 
Groei van het aantal leerlingen 
Ondanks de landelijke daling van leerlingen in het basisonderwijs gaan we op De Wissel 
juist groeien. We hebben veel aanmeldingen voor nieuwe kleuters. Zoveel zelfs dat we na 
de kerstvakantie een derde kleutergroep mogen opstarten. We zijn op dit moment druk 
aan het overleggen op welke manier we deze groep gaan indelen en natuurlijk zijn we al op 
zoek naar een leerkracht. We kunnen op dit moment nog niet inschatten of de derde 
kleutergroep ook na de zomervakantie nog nodig zal zijn, dan gaat er natuurlijk een flinke 
groep kinderen door naar groep 3. Zodra we nieuwe informatie hebben, zullen we u in de 
komende weken informeren over deze derde kleutergroep. 
 
 

NIEUW!  
Kinderopvang de Speeltrein 
Kinderdagopvang in basisschool De Wissel te Uitgeest. 
Kidsbest Kinderopvang heeft vanaf september j.l. naast Peuteropvang en Buitenschoolse 

opvang nu ook een Kinderdagverblijfgroep de Panda’s in basisschool de Wissel op de Hoop 

3 te Uitgeest. 

Wij nodigen iedereen uit om tijdens onze Open middag vrijblijvend een kijkje te nemen in 

het geheel vernieuwde onderdeel van Dalton Kind Centrum de Wissel.  

Deze Open middag vindt plaats op Donderdag 7 november 2019 van 15.30 uur tot 18.00 

uur. 
Kinderopvang de Speeltrein bestaat uit kinderdagverblijf de Panda’s, peuteropvang de Welpen, 3+ groep 

de Leeuwen en Buitenschoolse opvang de Wissel. 



Wisselochtend lampionnen 
Vlak na de herfstvakantie gaan we weer knutselen aan onze 
lampionnen. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen zelf kiezen 
welke lampion ze gaan maken. De leerkrachten bieden 
allemaal een andere aan en de kinderen mogen dan zelf 
bepalen welke lampion ze het mooist vinden. Mooi om te zien 
dat alle leeftijden door elkaar zitten en dat iedereen elkaar 
helpt. De kinderen van groep 1 en 2 blijven lekker in hun eigen 
klas, zij maken uiteraard ook een lampion. 
 

 
Studiedag team 
Op vrijdag 8 november gaan we met het hele team naar museum Broekerveiling in Broek 
op Langedijk. Daar vindt een daltonstudiedag plaats. Deze dag is georganiseerd voor alle 
leerkrachten van alle daltonscholen in Noord-Holland. Er komen ongeveer 600 mensen bij 
elkaar om met en van elkaar te leren. De kinderen hebben deze dag vrij. 
 
 
Kwartiergesprekken 
In de week van 18 t/m 22 november staat de eerste ronde 
kwartiergesprekken van dit schooljaar gepland. Deze 
gesprekken zijn voor groep 1 t/m 7. Tijdens deze gesprekken 
wordt met nadruk gekeken naar het sociaal-emotioneel 
functioneren van uw kind, daarnaast is uiteraard ruimte voor 
de eerste resultaten van de methodetoetsen.  
De gesprekken van groep 8 gaan over een ander onderwerp: 
het voortgezet onderwijs. De leerkracht kijkt samen met de 
ouders wat het best passende advies is voor het vervolgonderwijs. Halverwege groep 7 is al 
het eerste voorlopige advies gegeven, nu wordt gekeken of dit nog steeds het beste advies 
is of dat er een aanpassing nodig is. 
 

 
Lootjes trekken en surprises   
In de groepen 6 t/m 8 maken de leerlingen surprises voor 
elkaar. Dat is altijd leuk en gezellig. De kinderen trekken  
op maandag 18 november hun lootje en kunnen dan aan de 
slag. Er wordt voor het cadeau een bedrag uitgegeven van 6 
euro. Als de surprises klaar zijn, mogen ze op maandag 
2 december mee naar school genomen worden en worden 
ze tentoongesteld in de klas. Zo hebben we lekker veel tijd 
om de prachtige creaties te bewonderen.   
 



Media Masters   
In de week van 8 t/m 15 november doen de groepen 7 en 8 
mee met Media Masters. Wij doen hier nu al een aantal jaar 
aan mee. De Media Masters Game is een interactieve 
game voor scholen om op een toegankelijke en uitdagende 
manier met media in de klas aan de slag te gaan. Spelenderwijs maken leerlingen kennis 
met de kansen en de gevaren die sociale media bieden.  Aan het einde van het spel 
ontvangen alle leerlingen een Media Masters diploma, hét bewijs dat zij mediawijs met 
media om kunnen gaan.   

 
Verlichting op de fiets   
We gaan weer de donkere periode tegemoet en dat betekent dat de 
kinderen weer hun licht aan moeten doen op hun fiets. Wilt u controleren 
of de lampjes het doen? We willen heel graag dat alle kinderen veilig op 
school en weer thuis komen. 
 

MR Nieuwsflits 
Vandaag vinden jullie een algemeen stukje over wat de MR eigenlijk ook al weer precies is 
en doet. Wat is een medezeggenschapsraad (MR)? 
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) een MR 
instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op De 
Wissel bestaat de MR uit drie ouders (Apdullah, Marieke & Tim) en drie leerkrachten (Linda, 
Mary, Michel). Wat doet een MR? 
De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten 
instemming of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en 
het team. De MR bewaakt daarmee de kwaliteit van het onderwijs. De MR vergadert 
onderling en ook in overleg met de directie. Wat zijn de bevoegdheden van de MR? 
Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt, moet het voor bepaalde zaken eerst de mening 
van de MR vragen. In bepaalde gevallen heeft het bestuur de instemming (zoals m.b.t. 
onderwijskundige doelstellingen) of het advies (zoals m.b.t. het financieel beleid) van de MR 
nodig. In de WMS en het MR-reglement staan alle bevoegdheden van de MR omschreven. 
Op De Wissel initieert de MR ook zelf nieuwe speerpunten, zoals richting een proactieve PR 
van de school en initiatieven rond de aandacht voor gezondere voeding. 
Ook uw meningen en ideeën zijn welkom. Spreek één van de MR-leden aan of stuur een mail 
naar mrdewisseluitgeest@gmail.com 
 
Wist u dat… 

 …. de betrokkenheid van ouders in de 
leesopvoeding afneemt vanaf acht jaar? 

 …. kinderen thuis met hun ouders bijna niet over 
boeken praten? Praten over boeken zorgt voor herhaling, verdieping en meer begrip. 

 …. ouders onmisbaar zijn bij leesmotivatie? Blijf een kind voorlezen ook als ze ouder 
dan acht jaar zijn en blijf vragen naar en praten over boeken. 

 
 

mailto:mr@dewisseluitgeest.nl

