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16 januari 2018 

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 Michel heeft peuterleidster Marjan opgenomen in de oudermailing naar de Beren en de 

Giraffen zodat ze beter kan inspelen op gezamelijke activiteiten. 

o De MR-nieuwsflits is door de oudergeleding geschreven. Vanaf heden zal Apdullah de 

stukjes aan leveren aan Carola. 

o PR-ouder Josien heeft de 'PR-wand' in beheer gekregen. 
 

 

Overlegvergadering met directie  

• Mededelingen 

o Er is nog geen directievergadering geweest dus er is weinig te melden. 
 

• PR 

o Status speerpunten profilering De Wissel 

▪ De Open Dag op woensdag 21 maart valt dit jaar, net als vorig jaar, samen met de 

Daltondag en de verkiezingen. Er wordt vanuit de MR een voorstel voor PR-opbouw 

voorafgaand aan de Open Dag gedaan. Eveneens wordt er input gegeven omtrent de 

vormgeving. 

▪ De MR stelt voor om de leerkrachten ouders persoonlijk te vragen om posters op te 

hangen bij verenigingen waar zij actief zijn. 
 

• Dalton ontwikkeling 

o Op de Daltondag die samen valt met de Open Dag zal er een Dalton pijler uitgelicht worden. 
 

• Presentatie van de Jaarrekening/begroting 

o De begroting is voornamelijk gebaseerd op het aantal leerlingen op het moment van de 

leerlingentelling op 1 oktober (175) en de voorspellingen. In de begroting wordt er rekening 

gehouden met een daling van het leerlingenaantal met ongeveer 4% over de komende jaren; 

o Nieuw op de begroting zijn de inkomsten uit een Prestatiebox. De overheid wil scholen 

hiermee een duwtje in de rug geven in de richting hogere resultaten; 

o Het plan voor zonnepanelen ligt even in de ijskast. De energiekosten worden wel wat hoger 

de komende jaren; 
 

Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

• Kan Marjan meegenomen worden met de luizencontrole ?  
 

 

Sluiting 

• Marieke sluit om 21h39 de MR  

• Volgende MR-en schooljaar 2017/2018 : 6 maart, 10 april, 29 mei, 10 juli 
 

 


