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Voorwoord  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020 van de Medezeggenschapsraad (MR) van 

openbare basisschool De Wissel. In dit verslag wordt weergegeven wat de MR in 
het schooljaar 2019-2020 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 zes 
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 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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. 

mailto:mrdewisseluitgeest@gmail.com


Vergaderingen 

In het schooljaar 2019-2020 is de MR zes 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. Apdullah Yelis 
3. Tim de Koning (secretaris) 

Leerkrachten 
1. Michel van den Bos 

2. Linda Schelvis 
3. Mary Tiemeijer 

 

Onderwerpen 
Het afgelopen jaar zijn er veel onderwerpen aan de orde geweest. Hieronder een 

korte opsomming en toelichting van de onderwerpen. Naast terugkerende 
onderwerpen, richten wij ons jaarlijks op één centraal thema. Dit schooljaar was 

dat het verduurzamen van de school. Voor verdere toelichting kunt u de MR 
notulen raadplegen. 
 

 Verduurzaming. Dit jaar ging een groot gedeelte van onze aandacht naar 
het verduurzamen van de school. De school heeft sinds de herfstvakantie 

zonnepanelen op het dak. Er is besproken welke mogelijkheden er nog 
meer waren en welke kosten dit met zich mee zal brengen. Veel van onze 
ideeën vergen een behoorlijke investering, maar leveren in de toekomst 

juist geld of besparing op. We hebben een subsidieaanvraag ingediend bij 
de gemeente. Er volgt volgend schooljaar een gesprek met de gemeente, 

directie, bestuur en MR over deze aanvraag. Onze ideeën zijn gericht op 
het verder verduurzamen van het schoolgebouw en het vergroenen van 
het schoolplein. 

 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. De MR is tevreden over de gestelde doelen en de 
bijbehorende visie van de school; 

 Kindcentrum. De samenwerking tussen school en kinderopvang is het 

afgelopen jaar steeds meer aangehaald. Per nieuwe schooljaar 2019/2020 

is ook officieel gestart met het nieuwe kindcentrum. De MR heeft input 
geleverd rondom de communicatie naar ouders en de PR van het 

kindcentrum. 
 Jaarrekening. De begroting is toegelicht en besproken. De MR was 

tevreden over de jaarrekening; 

 Vakantierooster volgend schooljaar. Jaarlijks wordt het 
vakantierooster ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. Ook volgend jaar 

is er weer en mooi en verantwoord vakantierooster; 



 Schoolgids en geheugensteun. Jaarlijks worden deze voorgelegd en 

besproken met de MR. De MR geeft feedback op de inhoud en de 
begrijpelijkheid van de teksten. 

 COVID-19. Dit virus kwam begin 2020 naar Nederland en heeft het hele 
land op zijn kop gezet. De MR heeft een aantal keren vergaderd over de 
toepassingen en inzet leerkrachten. Ook is er besproken welke 

verbeteringen er kunnen plaatsvinden bij een eventuele tweede golf. 
 

 
Volgend schooljaar zijn de vergaderingen gepland op: 
10 september, 26 oktober, 10 december, 1 februari, 25 maart, 17 mei en 10 

juni.  
 

 


