
OBS De Wissel - Uitgeest  
Notulen Medezeggenschapsraad 
Schooljaar 2015 – 2016 
Datum: 27 oktober 2015 

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

Zuydewijn, Rolf Jager 

 

1 20.00 

Opening, welkom  

Dagmar heeft zich afgemeld. Carola schuift later aan.  

Met name een extra welkom aan Rolf Jager, als nieuw MR-lid namens de ouders ter 
vervanging van Anouk Burgering die aftreedt als (voorzitter) van de MR.   

Yvette maakt bij afwezigheid van Dagmar de Notulen van deze MR-vergadering. 

 

2  
Vaststellen agenda 
 

3  

Ingekomen post  / Nieuws van de OR / Nieuws van de GMR 
Mail: geen relevante mail van ouders. 
Post: de gebruikelijke tijdschriften van de MR. 
OR: geen nieuws. 
GMR: nog niet geweest. 
 

4  

Notulen vorige vergadering / Actielijst 
 De Notulen van de vorige vergadering worden besproken en zullen alsnog op de site 
geplaatst worden. 
 

5  

Leerlingtelling 1 oktober 
Jaarlijks wordt op 1 oktober de leerlingtelling uitgevoerd.  
Leerlingtelling: 180, 6 leerlingen minder dan vorig jaar. In februari heeft de directeur 
van De Wissel hierover een gesprek met de Isob. 
 

6  

Verkiezingen / verdeling taken 
De uitslag van de verkiezing wordt besproken. Er wordt een nieuwe verdeling van de 
taken gemaakt. 
Voorzitter: Yvette de Roy van Zuydewijn 
GMR: Anneke Gransbergen  
Secretaris: Dagmar van Holten 
Post: Marco Lucas 
 

7  
Vaststellen jaarplanning 
 Schuift door naar de volgende MR-vergadering 
 

8  

Communicatie / PR 
Aan welke onderwerpen kunnen we de komende tijd positieve aandacht schenken.  
 

MR-lid stelt voor om één van de MR-kandidaten te benaderen voor haar ideeën 
over communicatie op De Wissel .  
 
Persberichten/Facebook: 
- Staal 
- HVO 
- Open dag 
- Schoolpleintoestel 
- Toekomst openbaar onderwijs 
 



MR-lid stelt voor om wat meer informatie op te hangen over de toename van het 
aantal leerlingen uit oude Uitgeest. 
 
Website: 
- Rugzakjes onder ‘zorg’ moet worden aangepast. 
- Aanmelding MR-nieuwsbrief werkt niet goed? Notulen toevoegen. 
- Soms meerdere zelfde berichten/mails naar dezelfde ouder: checken. 

 

9  

Schoolplein 
Het nieuwe speeltoestel wordt geplaatst in de herfstvakantie. Er komt nog een 
officiële opening! 
 

10  

SOP 
Schoolontwikkelplan is een afgeleide van het Schoolplan. 
Michel probeert een nieuwe digitale Daltontaak uit. Dit wordt volgende week in de 
leerkrachtenvergadering besproken. 
 
Speeltoestel is gereed. 
 
De Wissel gaat steeds meer communiceren via de site/mail.  
 
MR-lid vraagt naar eerder besproken ideeën om social media nog meer als 
aandachtspunt bij ouders en leerlingen onder de aandacht te brengen. We gaan een  
peiling doen bij ouders/kinderen welke informatie behoefte zij hebben en op welke 
wijze. Als voorbeeld kan worden genoemd een info-avond over de mogelijkheden 
maar ook gevaren van social media. Een dergelijke uitvraag kunnen we ook in zijn 
algemeenheid voorleggen aan ouders: hebben zij behoefte aan bepaalde info vanuit 
school? Zo ja, welke? MR denkt na over welke onderwerpen nog meer. 
 

11  
Verkeersveiligheid 
Nog geen terugkoppeling van de gemeente ontvangen. 
 

12  

Overblijf 
Een ouder heeft een mail gestuurd aan de overblijf om na te vragen hoe het komt dat 
haar kinderen niet meer met zo veel plezier naar de Overblijf gaan. De Overblijf heeft 
gereageerd eens bij de kinderen te vragen of zij nog ideeën hebben voor activiteiten 
tijdens de Overblijf.  
 

13  

Afscheid Anouk 
Yvette bedankt namens alle aanwezigen Anouk voor haar inzet voor de MR in de 
afgelopen jaren en overhandigt haar een aardigheidje namens De Wissel. 
  

14 22:15 

Rondvraag en afsluiting 
MR-lid vraagt naar de op te richten Leerlingraad en aandachtspunten website. 
Dit staat op de planning voor januari. 
 

15  

Volgende vergadering  :  

 Jaarrekening / begroting 

 Functiemix 

 SOP 

 Aansluiting met peuterspeelzaal 



 

 Taakverdeling 
 

16  

Actielijst 
- Anouk vraagt de presentatie over cyberpesten op in Heemskerk en stuurt 

deze op aan de MR. 
- Social media: peiling bij ouders/kinderen welke informatiebehoefte zij hebben 

en op welke wijze.  Zo ja, welke? MR denkt na over andere onderwerpen (zie 
agendapunt 10). 

- Actiepunt Carola: meer info over HVO aan ouders: via Wisseltje 
- Persberichten/Facebook: Carola (zie Agendapunt Communicatie/PR) 
- Yvette benadert MR-lid over haar ideeën over communicatie. Evt. uitnodigen 

voor de MR- vergadering van 9 februari 2016. 
- Checken punten website: zie Communicatie/PR. Gezamenlijke actie. 
- Linda zet een stukje over Staal op de website 
- Carola stuurt verslag Dalton-visitatiecommissie aan de MR-leden 
- Anneke stuurt jaarplanning aan Rolf en Yvette 
 

   


