
Jaarverslag Medezeggenschapsraad o.b.s. De Wissel te Uitgeest 

2015-2016 

 

Voorwoord  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2015-2016 van de Medezeggenschapsraad (MR) van 

openbare basisschool De Wissel. In dit verslag wordt weergegeven wat de MR in 
het schooljaar 2015-2016 heeft kunnen betekenen voor de school.  

De MR denkt mee en beslist mee over diverse onderwerpen op school en levert 
daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op De Wissel.  

Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en er zijn ook zaken 
waarin de MR een zwaardere stem heeft via instemmingsrecht. Deze rechten zijn 

bij wet geregeld. 

De MR heeft regelmatig overleg met de directie. In het schooljaar 2015-2016 zijn 
we zeven maal bijeen geweest.  

Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, het sociaal klimaat op 

school, het schoolontwikkelplan, de kwaliteit van het onderwijs, de personele 
bezetting, communicatie en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. 

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben, dan 
vernemen wij deze graag van u! 

 

Veel leesplezier. 

 

Vriendelijke groet, namens de volledige MR, 

Yvette de Roy van Zuydewijn, voorzitter 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Vergaderingen 
In het schooljaar 2015-2016 is de MR zeven maal bijeen geweest voor een 

overleg. De vergaderingen zijn openbaar. Het is voor ouders mogelijk om de MR 
vergaderingen bij te wonen. 
 

Samenstelling 
De leden van de MR zijn: 

Ouders 
1. Yvette de Roy van Zuydewijn, voorzitter 
2. Marco Lucas 

3. Rolf Jager (vervangend secretaris) 
Leerkrachten 

1. Anneke Gransbergen (GMR) 
2. Dagmar van Holten (secretaris) 
3. Linda Schelvis 

 
Onderwerpen 

De volgende onderwerpen zijn besproken: 
 Het schoolplan 2015-2019: Hierin staat beschreven wat de school de 

volgende vier jaren wil gaan bereiken; 
 Het schoolontwikkelplan (SOP): Elk jaar worden onderdelen uit het 

schoolplan overgenomen in een schoolontwikkelplan. Van deze punten 

wordt gedetailleerd beschreven hoe de school de aanpassingen en/ of 
vernieuwingen wil gaan aanpakken of hoe men de gestelde doelen wil 

gaan behalen. Beschreven staan o.a. het tijdpad, de stappen en wie wat 
uit gaat voeren; 

 Overblijven: verbeterpunten naar aanleiding van signalen van ouders; 

 Buitenschoolse Opvang (BSO); 
 Peuterspeelzaal: plannen voor het meer betrekken bij en beter laten 

aansluiten op de Wissel; 
 Ouderbijdrage. Deze kon voor komend jaar gelijk blijven; 
 Verkeersveiligheid voor en rond de school. Gemeente reageert helaas niet; 

 Deurbeleid school: hoe en voor wie is de school toegankelijk tijdens de 
lesuren; 

 Sociale Media: de aandacht hiervoor op de school; 
 Hoe leer je een kind leren: welke aanpak kent de school rond huiswerk; 
 MR voorzitterschap: kiezen van een nieuwe voorzitter; 

 MR oudergeleding: kiezen van een nieuw lid; 
 Schoolplein: voortgang vernieuwing, tegengaan overlast hangjongeren 

buiten schooltijden; 
 Schooltijden: welke alternatieven zijn er voor de huidige tijden en wat sluit 

het beste aan bij de wensen van (toekomstige) ouders? 

 Passend Onderwijs/ OPR: bespreken nieuwe regeling; 
 Communicatie, informatievoorziening naar ouders; 

 Instroom nieuwe leerlingen. Er is besproken hoeveel nieuwe leerlingen er 
verwacht worden en wat er aan pr-activiteiten wordt uitgevoerd om 
nieuwe leerlingen te werven; 

 Functiemix: uitvoering beleid salarisschalen voor leerkrachten die zich 
extra hebben bekwaamd in een specifiek onderwerp, zoals IB, Dalton, taal 

e.d. 
 Jaarrekening. De begroting wordt toegelicht en besproken; 



 Vakantierooster volgend schooljaar. Jaarlijks wordt het vakantierooster ter 

goedkeuring voorgelegd aan de MR; 
 Schoolgids en geheugensteun. Jaarlijks worden deze voorgelegd en 

besproken met de MR; 
 Plan van inzet personeel (formatieplan). Afhankelijk van het aantal 

leerlingen en het aantal groepen, worden de leerkrachten ingedeeld in een 

groep. Er zijn binnen het ISOB bestuur afspraken over uitstroom van 
leerkrachten; 

 Ombuig plannen ISOB en het Sociaal Plan; 
 CAO Onderwijs: nieuwe regels en keuze uit het basismodel en 

overlegmodel. Wat betekent dat voor de Wissel en welke keuzes worden 

gemaakt. 
 

 
 

 

 
Vooruitblik 2016-2017 

 
Elk jaar zijn er een aantal vaste onderwerpen zoals Schoolontwikkelplan, 

Jaarrekening, Schoolgids en formatieplan. Voor komend jaar staan onder andere 
op de agenda: 

 Leerlingenaantal; 

 Website verberingen; 
 Evaluatie vernieuwingen schoolplein; 

 Mobiliteitsbeleid; 
 Schooltijden; 
 Privacy convenant 

 Sociale media bewustwording 
 (verkeers) veiligheid rond de school 

 de rol en mate van inspraak van de MR op besluiten directie. 
 
 

De voorlopige vergaderingplanning voor volgend schooljaar is als volgt: 
6 september, 25 oktober, 6 december, 31 januari, 7 maart, 11 april, 30 mei 

en 4 juli. 
  
Contactgegevens 

Wilt u meer informatie over de MR, wilt u de notulen ontvangen of wilt u een 
onderwerp met ons bespreken? Neem dan contact met ons op via e-mail 

MRDeWisselUitgeest@gmail.com of spreek één van ons aan op het schoolplein. 
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