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Voorwoord  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de Medezeggenschapsraad (MR) van 

openbare basisschool De Wissel. In dit verslag wordt weergegeven wat de MR in 
het schooljaar 2016-2017 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. Afgelopen schooljaar zijn we 
acht 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, 

Marieke Jansen Hendriks, voorzitter 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Vergaderingen 
In het schooljaar 2016-2017 is de MR acht 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. Marieke Jansen Hendriks, voorzitter 
2. Marco Lucas 

3. Rolf Jager (secretaris) 
Leerkrachten 

1. Anneke Gransbergen (GMR) 
2. Michel van den Bos 
3. Linda Schelvis 

 
Onderwerpen 

Het afgelopen jaar zijn er veel onderwerpen aan de orde geweest. Naast de 
‘vaste’ punten was de discussie over de schooltijden een van de belangrijkste. 

Hieronder een korte opsomming en toelichting van de onderwerpen. Voor 
verdere toelichting kunt u de MR notulen raadplegen. 
 

• Schooltijden: de MR heeft vooral een taak gehad op het proces. Op welke 
wijze peil je de wensen van de huidige ouders en leerlingen, de 

toekomstige ouders, leraren en directie? En hebben andere schooltijden 
gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs of de leerresultaten van 
leerlingen? De uitkomst is dat de Wissel de komende jaren de huidige 

schooltijden continueert, tenzij veranderende omstandigheden daar 
aanleiding toe geven. Een eventuele wijziging wordt minimaal (school)jaar 

van tevoren aangekondigd; 
• Voorschool: de plannen voor een Voorschool op de Wissel, de 

peuterspeelzaal blijft daarnaast bestaan. De MR heeft meegedacht over de 

aansluiting tussen de Peuterspeelzaal, Voorschool en de Wissel; 
• Sociaal klimaat: de MR heeft meedacht over de aanpak van het sociale 

klimaat in de school.    
• PR  en profilering: Open dag groots opgezet, input voor nieuwe folder 

gegeven en input verzameld (‘waar ben ik trots op’) 

• Risico Inventarisatie en Evaluatie: Naar aanleiding van het rapport is een 
Plan van Aanpak opgesteld. Met name het Klimaatprobleem verdiende 

aandacht. Inmiddels is het klimaatinstallatie aangepast; 
• 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; 

• School Ondersteunings Profiel: hierin formuleert de school welke extra 

ondersteuning zij kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben en hoe 
dat is georganiseerd (bijv. een speciale klas) 

• Overblijven: verbeterpunten naar aanleiding van signalen van ouders; 
• Buitenschoolse Opvang (BSO); 



• Ouderbijdrage. Deze kon voor komend jaar gelijk blijven; 

• Verkeersveiligheid voor en rond de school. Overlast van hangjongeren op 
het schoolplein. Er is contact geweest met de gemeente en de 

wijkagent(en) ; 
• Privacy convenant en omgang Sociale Media: de aandacht en 

uitgangspunten hiervoor op de school, leraren worden bijvoorbeeld geen 

‘vrienden’ van leerlingen op Facebook; 
• Dalton ontwikkeling, waar ligt het schooljaar de ontwikkeling; 

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

buiten schooltijden; 

• Communicatie, informatievoorziening naar ouders, nieuw schoollogo; 
• 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; 

• 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; 
• Herijking statuten en reglement MR. 

 
 

 

 
De voorlopige vergadering planning voor volgend schooljaar is als volgt: 

12 september, 17 oktober, 12 december, 16 januari, 6 maart, 10 april, 29 mei. 
 
  

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. 
 

 


