
OBS De Wissel - Uitgeest   
Notulen  Medezeggenschapsraad 
Schooljaar 2013 – 2014 
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MR leden zijn: 
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                          Linda Schelvis 
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1 20.00u 
Opening, welkom   

 

   

2  
Vaststellen agenda:  
Fusie erbij, punt 7½ 

   

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

  

- post: Er is geen mail meer binnengekomen sinds de nieuwe website in de lucht is. 
- OR: ouderbijdrage al in groep 1 goed toelichten/ uitleggen. 
De ouderbijdrage gaat omhoog. MR oudergeleding moet daarmee instemmen.  
Anouk neemt contact op met OR. Komt op volgende vergadering terug. 
- GMR: - 
 

4  

Notulen vorige vergadering  
Actielijst nagelopen 
Anneke vraagt licentie voor MR-deel op website 
Notulen goedgekeurd 
 

   

5  

Huishoudelijk reglement 
Besproken en goedgekeurd 
Volgend jaar medezeggenschapsreglement bespreken, o.a. zittingsduur (1 persoon 
per jaar wisselen, ieder jaar begin schooljaar verkiezingen organiseren, per 
herfstvakantie wisselen. Nieuw? Jaren tellen per hele jaren. Verbinding aangaan voor 
min. 3 jaar, uitzonderingen daargelaten (verhuizing)) 
 

   

6  

Schoolgids:  
Aangepast aan het nieuwe schooljaar, behalve de groepsindeling leerkrachten.  
Deze wordt aangepast als de formatie rond is. 
MR Oudergeleding heeft instemmingsrecht op de schoolgids. 
 

   

7  

Schoolontwikkelplan (SOP) 2013-2014:  
Binnenkort start de voorbereiding voor het schoolontwikkelplan 2014 – 2015.  
Dit is het laatste jaar passend bij het schoolplan 2011 – 2015. Volgend schooljaar 
moet er een nieuw schoolplan 2015 – 2019 geschreven worden. 
 
ICT: We hebben eerst alle energie in de nieuwe website gestoken. Daarna gaan we de 
andere punten uit het SOP aanpakken. 
De aanmelding door ouders ging niet goed, kwam door het bedrijf. 
Als ouders de eerste schoolweken niet hebben aangemeld: aanspreken en hulp 
bieden tijdens de informatieavonden. 
 

7,5  

Fusie:  
Prima geregeld, goede communicatie  
Eerst kwam Patrick in de MR het fusievoorstel toelichten.  
Onze aanvullingen uit MR zijn erin meegenomen. 
Het instemmingsverzoek is getekend en de brief aan de ouders is meegegeven. 
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8  

Formatie: de laatste informatie 
We kunnen dit jaar 8 groepen vormen. 
Het is nu nog niet bekend gemaakt wie op welke plek komt -  eerst gaat het 
formatieplan naar de collega’s en dan naar MR en dan naar ouders.  
 

   

9  Communicatie 

  

Schoolplein – Er is een aanvraag gedaan bij een organisatie voor groen schoolplein. 
We krijgen het speeltoestel v.d. Paltrok. Sponsorloop is 26 juni. We zijn in gesprek 
met de Rabobank. Vorderingen en nieuws veelvuldig vertellen in het Wisseltje 
 

10  

Rondvraag 
Levensbeschouwelijk onderwijs: dat gebeurt te weinig. Geen methode. Valt onder 
zaakvakken, er kan weinig tijd voor vrij worden gemaakt. Op actielijst: in de groep 
gooien. 
 
Er zijn af en toe klachten over de overblijf: het is er niet gezellig, de krachten 
gebruiken niet altijd correct taalgebruik. 
 

   

 ± 22u 
AFSLUITING 
 

  

 
Actielijst: 
Anneke: vraagt licentie voor MR-deel op website 
Carola: in team bespreken hoe we invulling willen geven aan levensbeschouwelijk 
onderwijs 
Anouk: OR contacten over ouderbijdrage 
 
Punten voor de volgende vergadering: 
 

 Schoolontwikkelplan 2014 - 2015 

 Formatie  

 Vergaderplanning 2014 - 2015  

 Uitslag tevredenheidsonderzoek 

 ouderbijdrage 
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