
OBS De Wissel - Uitgeest   
Notulen  Medezeggenschapsraad 
Schooljaar 2013 – 2014 
Datum: 11 februari 2014 

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

 

1 20.00u 
Opening, welkom   

Aanwezig: Patrick Went, Carola, Anouk, Marco, Linda, Yvette, Anneke 

   

2 20.30u 
Vaststellen agenda:  
Geen opmerkingen 

  
 
 

3  Ingekomen post  / Nieuws van de OR / Nieuws van de GMR 

  

- post:  tijdschriften e.d.  
- mail: veel spam, geen interessante zaken.  
- OR: Geen info 
 
- GMR: Schoolreserves, hoe gaan we hier mee om? Wij hebben geen reserves, andere 
scholen wel. Er zijn veel discussies over. Sommige scholen hebben gespaard voor bv. 
digiborden. De ISOB heeft alle reserves bevroren en gaat het geld ISOB-breed 
inzetten.  
Dat is voor sommige scholen nogal pijnlijk. De ISOB heeft het recht om dat te doen. 
Wel moet de ISOB op papier zetten wat precies de bedoeling is en wat er gedaan 
wordt met het geld. Dit geld staat los van zelf georganiseerde acties van de school. 
 
Voorstel: inventariseren wat elke school nodig heeft, datgene aanschaffen en de rest 
in de grote pot. 
Ons tekort is ontstaan door de gevolgen van de vroegere explosieve groei (voor 550 
kinderen materialen aanschaffen, maar de betaling is verspreid over zoveel jaren – je 
bent nu nog bezig de afschrijvingen te betalen van materialen waar je geen 
leerlingen meer voor hebt (en ook geen geld meer voor krijgt)). 
Scholen hebben zoveel kunnen sparen door het te onthouden aan de kinderen die er 
op dat moment recht op hadden.  
In sommige plaatsen betalen de scholen een bedrag aan de gemeente voor gebouwen 
en onderhoud. Als je hogere kosten hebt, betaalt de gemeente het verschil.  
Alle gemeentes betalen extra onderwijsgeld (voor onderzoeken etc.), behalve 
Uitgeest.  
Met het overkoepelend beheren van het geld wil de ISOB dit recht trekken. 
 
Facultatieve GMR-vergadering over de krimp. Je moet de kracht uit je eigen kwaliteit 
van het onderwijs halen, met je ouders als ambassadeurs van je school. Een tip van 
De Overhael: t.b.v. deze school is de stichting  “Vrienden van De Overhael” 
opgericht, deze stichting kan diensten leveren, excursies regelen, waar mensen geld 
aan kunnen geven dat aan duidelijk omschreven projecten wordt besteed, het is een 
goed stuk PR, men draagt de school een warm hart toe. Dit is niet opgezet door de 
school, maar door bv. ouders of bedrijven uit dat dorp. 
Het gaat buiten de school om. De school dient een verzoek in voor materialen of 
kennis, hulp etc en de stichting overlegt met de school en beslist wat er gehonoreerd 
kan worden. Linda mailt de link naar de site. 
 

4  

Notulen vorige vergadering  
Geen percentages meer noemen, want tegen de tijd dat de notulen zijn goedgekeurd 
en gepubliceerd worden, is het al niet actueel meer. 
Openbare notulen moeten helder zijn, zonder namen, verwachtingen,  cijfers. 
De website is bijna klaar. Er wordt nog gewerkt aan het ouderportaal. 

   

5  
Vakantierooster: concept bespreken 
Eén losse dag en verder alles logisch ingedeeld. 
De overheid legt veel data vast, er zijn een paar zelf in te delen dagen. 

   

6  
Begroting 2014: korte toelichting van Carola 
Besproken en goedgekeurd. 
MR-lid wil graag de begroting van de ISOB inzien. 

   

7  Schoolontwikkelplan (SOP) 2013-2014 
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De oude daltonborden gaan op een nieuwe manier ingezet worden, voor 
dagplanregistratie, hulpgroepjes, keuze, etc. Het wordt weer een rode lijn van groep 
1 t/m 8.  
Februari: tevredenheidsonderzoek bij ouders, leerlingen en team. 
Nieuwe methode begrijpend lezen (Grip op Lezen). Groep 4 is al gestart, de rest 
start na de zomer. 
Groep 7 en 8 hebben een week lang een actieve cursus “mediamasters” gevolgd, 
waar de social media in werd behandeld. Volgend jaar weer. 
Vroeger maakten we individuele hulplannen, nu werken we met groepsplannen, met 
subgroepen. 
Op het moment dat een kind een jaar onder of boven niveau (per vakgebied) 
functioneert, moet er een ontwikkelingsperspectief geschreven worden. Dit geldt 
vanaf groep 6 en voorlopig alleen voor de kinderen die naar beneden uitvallen. 
Website is bijna klaar. Er wordt nog gewerkt aan het ouderportaal. Leuk aankleden 
met pers, onthulling etc. Wordt ook geschikt  gemaakt voor tablets/ laptops. 

   

8  

PR en Instroom leerlingen: open dag en informatieavond, ideeën? 
Ma. 31 maart info-avond, do. 3 april open dag. Op de donderdag werken veel 
mensen, voor volgend jaar is de woensdag of vrijdag een betere optie! Duidelijk 
laten weten dat men ook een persoonlijke afspraak kan maken met Carola.  Verdere 
ideeën graag naar Carola. 

   

9  

Rondvraag 
Waarom is de regel van deur en tijd van binnenkomst veranderd? We hebben dat ooit 
ingesteld omdat we zóveel leerlingen hadden dat de verkeersstroom bij de deuren 
moest worden geregeld. Nu is dat niet meer nodig. 

   

 ± 22u 
AFSLUITING 
22.20 uur einde. 

  

Actielijst: 
Carola: Privacyregeling wordt weer eens nagekeken op juiste formulering van de 
vraag of men bezwaar heeft tegen het publiceren van foto’s intern, op website of op 
facebook. 
Anneke: notulen op het bord hangen (2x) en op de website zetten.  
Carola: begroting naar Anneke mailen voor MR-archief. 
Carola: koersplan aanpassen  
Carola: open dag-flyers maken voor bij verloskundige, kinderfysio, tennis, Deen, 
Jumbo, peutergym bij de Zien, Heemskerk?  
Er worden enkele suggesties voor de opmaak van de flyer gedaan.  
Ook dat men altijd welkom is voor een afspraak. 
Carola: Website: leuk aankleden met pers, onthulling etc. 
 
Punten voor de volgende vergadering: 
 

 Huishoudelijk reglement 

 Passend onderwijs presentatie door Carola 

 Communicatie 

 Informatie van Rolf Jager over het ondersteuningsplan passend onderwijs 
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