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MR 20.00 – 20.15 * aansluitend Overlegvergadering 20.15-21.30 

MR 

Vaststellen agenda 

• Marieke opent de MR om 20h00. 

Binnengekomen post 

• Er is geen binnengekomen post. 
 

 

Actiepunten 

Status Actiepunten 

o De school App is in het team extra onder de aandacht gebracht. Hopelijk wordt een push 

notificatie bij nieuwe berichten binnenkort mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij huiswerk. Per E-

mail is zo'n push al wel mogelijk. 

o Het MR-Jaarverslag is inmiddels in de vorm van een MR-Nieuwsbrief verstuurd. Meerdere 

ouders die hem niet ontvingen beseften niet dat ze zich hier niet apart voor hebben 

aangemeld of dat alleen hett hoofd-E-mailadres hem ontvangt. Er wordt besloten om in de 

toekomst de nieuwsbrief naar alle ouders toe te mailen zodat iedereen hem krijgt. 

o Het Wisseltje zal in de nabije toekomst enkel nog in digitale vorm verschijnen; de laatste 

papieren versie zal tegen het einde van dit schooljaar verschijnen. 
 

 

Overlegvergadering met directie  

• Mededelingen Bestuur 

o Er wordt een ISOB brede invallers pool opgezet waaruit bij afwezigheid van leerkrachten 

geput kan worden. 
 

• PR 

o Status speerpunten profilering De Wissel 

▪ Op zoveel mogelijk plekken in het dorp willen we posters ophangen en op laten 

hangen door ouders die bijvoorbeeld werkzaam zijn binnen een bedrijf of vereniging. 

▪ PR-ouder Josine krijgt de wand naast de gymlokalen in beheer. Op deze wand 

worden de meest recente artikelen uit de media geprikt. 

▪ Binnenkort zal er extra aandacht besteed worden aan hygiëne. Dit onderwerp staat 

onder andere gepland in de periode voorafgaand aan Kerst op de 'Goed gedrag' lijst; 

dit is een lijst met onderwerpen die schoolbreed tijdelijk extra belicht worden. 
 

• Communicatie 

o Het vrije inloopspreekuur bij Carola loopt, ondanks de herhaalde communicatie hierover, 

niet storm. Om persoonlijke communicatie met de school zo laagdrempelig mogelijk te 

houden, blijft dit wel  bestaan. 

• Overblijf 

o Momenteel wordt er een document opgesteld over hoe de visie van de school verweven kan 

worden met de praktijk binnen 'Perron Pauze', de nieuwe naam voor de overblijf. 

o Er wordt geopperd om schoolfruit aan de kinderen op de overblijf aan te bieden. Hier kan 

subsidie voor aangevraagd worden om de kosten van de overblijf laag te houden. Kinderen 

kunnen dan samen fruit snijden en zo zelfstandig (een deel) van hun lunch klaarmaken, 

waarbij een stuk Daltonvisie wordt doorgetrokken binnen de overblijf. Tegelijkertijd 

stimuleren we zo een gezonde leefstijl. In het kader van een vernieuwde overblijf kan er 

wellicht ook gestart worden met het sponsoren van een eigen drinkbeker voor de 

overblijvers. De kinderen kunnen die dan op school laten zodat ouders dan geen extra bekers 

of pakjes meer mee hoeven te geven.  



 

• Aansluiting met de peuterspeelzaal 

o In januari volgt er een vervolgoverleg tussen Carola en de peuterspeelzaal om nadere 

samenwerking meer vorm te geven. 

o Michel zal peuterleidster Marjan opnemen in de oudermailing richting de Beren en de 

Giraffen zodat ze beter kan inspelen op gezamenlijke activiteiten. 

o Ook zal het team gevraagd worden om de peuterspeelzaal vaker te betrekken bij de 

activiteiten binnen de school. Alle klassen zullen hierbij worden aangemoedigd om 

activiteiten samen met, of voor de peuters te organiseren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan voorlezen bij de peuters door oudere kinderen. 

 

• Risico inventarisatie 

o Het document met de stand van zake rond de aanmerkingen van de RI&E wordt aan de MR 

gepresenteerd. De meeste punten zijn inmiddels opgelost of wordt aan gewerkt. 

 

• SOP 

o Alles op de lijst ter ontwikkeling van de school loopt volgens planning. 
 

 

Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

• De begroting en jaarrekening is in principe af, maar zal pas na goedkeuring besproken worden in de 

volgende MR. 
 

 

Sluiting 

• Marieke sluit om 21h45 de MR  
 

 


