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17 oktober 2017 

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. 

Nieuw MR-leden 

• Per vandaag komen Mary (namens de leerkrachtgeleding) en Apdullah Yelis (namens de 

oudergeleding) ons versterken. Bij deze een hartelijk welkom aan beide nieuwe MR-leden !  

Communicatie 

• Na een proefperiode van een aantal maanden wordt besloten om niet meer via de portal te 

communiceren, maar weer via de mail. De portal zal dienen als archief en openbaar worden. Michel 

zet de stukken op de site. 
 

 

Actiepunten 

Status Actiepunten 

o MR Jaarverslag 

▪ Het MR-jaarverslag wordt geaccordeerd. 

o Bezoek Uitgeester in Heiloo om contacten aan te halen. 

▪ Dit actiepunt is doorgegeven aan de nieuwe communicatieouder. Zij zal veelvuldig 

stukjes schrijven voor de krant. Er is inmiddels ook al extra aandacht geweest in de 

media. 
 

 

Overlegvergadering met directie  

• Voorschool 

o Afgelopen week is er cursus geweest over het onderwerp 'spel' waaraan ook onze 

kleuterleidsters deelgenomen hebben.  

o De leidster van de Voorschool zal beter geïnformeerd moeten worden over de activiteiten 

binnen school. 

• PR 

o Status speerpunten profilering De Wissel 

▪ Een enthousiaste ouder zal vanaf nu de aandacht voor de school in en richting de 

media gaan stroomlijnen. 
 

• Communicatie 

o Er is tweemaal informatie uitgegaan over het vrije inloopspreekuur bij Carola. 

 

• SOP 

o Er zijn vooral veel ontwikkelingen rond de knapkast, extra materialen worden besteld. 

o Dit schooljaar worden er heel korte instructiefilmpjes gemaakt om de kennis van de 

leerkrachten te vergroten. Hiermee kunnen zij leerlingen beter helpen bij de basic ICT-

vaardigheden. 

• GMR thema-avond 

o Het organogram binnen ons schoolbestuur ISOB is gewijzigd. Direct contact tussen GMR en 

MR vindt niet meer direct plaats. Informatie zal nu via het bestuur van de ISOB en 

vervolgens via de directie aankomen bij de MR. Wanneer het contact tussen directie en MR 

niet soepel verloopt of wanneer er (tijdelijk) geen directie is, ontvangt de MR niet de 

volledige informatie. De GMR is in beraad hoe dit voorkomen kan worden. 



 

• Taakbeleid 

o De meeste taken van de leerkrachten zijn gelijk gebleven met enkele kleine wijzigingen, 

zoals Mary die vanaf nu de MR binnen haar takenpakket heeft. 

 

• Ouderbijdrage 

o De OR heeft besloten de ouderbijdrage van €39,50 gelijk te houden. Daarvan is €22 

gereserveerd voor het schoolreisje (buiten het kamp). Daarna is er zelfs wat geld beschikbaar 

voor een extra uitje voor iedere klas. Mogelijk zal dit in de toekomst niet meer genoeg zijn 

op het moment dat de opbrengsten van oud papier wegvallen ivm gemeentelijke plannen 

voor een papierbak per huishouden. 
 

 

Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

• De notulen van de MR zijn na de vernieuwing van de website niet meer zichtbaar op de site van de 

school. 

• Er zijn veel mogelijkheden en opties binnen de school App die nog niet gebruikt worden, veel meer 

dan wat er nu gevuld en gebruikt wordt.  
 

 

Sluiting 

• Marieke sluit om 21h29 de MR  
 

 


