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MR 

Vaststellen agenda 

• Marieke opent de MR om 20h00. Aanvullend op de agenda zal er gestemd worden over het 

verlengen van de zittingstermijn van de leden van de Oudergeleding binnen de MR. 
 

Binnengekomen post 

• Er zijn veel MR-magazines en een aantal aanbiedingen voor cursussen. 
 

Zittingstermijn MR-leden oudergeleding 

• Er wordt unaniem besloten om per direct de zittingstermijn van MR-leden te verlengen van 

drie naar vier jaar. De statuten zullen hierop aangepast worden. Dit besluit zal via het Wisseltje 

naar buiten toe gecommuniceerd worden. 
 

 

Actiepunten 

Status Actiepunten 

o De communicatie richting de voorschool is sterk verbeterd. De focus kan nu verlegd worden 

naar het eerder informeren van Marja van de voorschool van activiteiten binnen school, 

zodat Marian nog beter in kan spelen op geplande activiteiten. 
 

 

Overlegvergadering met directie  

• Mededelingen 

o Voor een kwalitatieve verbetering van de stichting heeft de ISOB een vlootschouw laten 

houden onder haar personeel. Een extern bureau heeft hiervoor met alle schooldirecteuren 

gesproken. 
 

• PR 

o Status speerpunten profilering De Wissel 

▪ Momenteel staat de Open Dag op woensdag 21 maart in de schijnwerpers. Net als 

vorig jaar valt deze samen met de verkiezingen en ook met de Dalton dag. 

▪ Alle kinderen krijgen een poster die thuis of op een sport- of muziekclub opgehangen 

kan worden. Naar aanleiding van onze oproep in het Wisseltje zijn er ook al een 

aantal ouders bij Carola geweest om posters op te halen. 

▪ In de lokale kranten wordt er in de week voorafgaand aan de Open Dag een artikel 

geplaatst ter aankondiging. 
 
 
 
 

• Formatie 

o Naar verwachting zal het leerlingaantal komend schooljaar niet dalen. Veranderende 

richtlijnen binnen de ISOB brengen desondanks het risico met zich mee dat een 

samenvoeging van klassen eventueel noodzakelijk zal zijn. Het huidige (gemiddelde) aantal 

van 21,5 leerling dat een leerkracht rechtvaardigt wordt volgend jaar namelijk opgeschroefd 

naar 23 leerlingen per leerkracht. Carola zal er alles aan doen om eventueel samenvoegen te 

voorkomen. Extra middelen voor werkdrukverlaging zouden hier bijvoorbeeld voor kunnen 

worden ingezet. Tijdens de MR van 10 april zal de formatie nader worden gepresenteerd. 
 

• Overblijf 



o Binnen de Leerlingenraad is de overblijf uitgebreid aan de orde geweest. De raad heeft 

zowel met leerkrachten als met de directie over de overblijf gesproken. Hier kwam nuttige 

en interessante verbeterpunten uit. Onder andere is de raad van mening dat kinderen een stuk 

zelfstandiger gelaten kunnen worden. Daarmee samenhangend zal een grotere keuzevrijheid 

en het uitbreiden van de mogelijke activiteiten, de overblijf voor iedereen aantrekkelijker 

maken. 
 

• SOP 

o Binnen de gedragslessen wordt nog verbetering nagestreefd. De gedragslessen zelf zijn een 

heel mooie stap, maar in de praktijk blijkt het lastig om ze consequent vol te houden. Er 

wordt gezocht naar een handvat om deze efficiënter te kunnen implementeren. Hiervoor 

worden verschillende opties bekeken zoals lesmethoden als Skool en Kwink. 
 

• Passend Onderwijs 

o Namens de ISOB heeft Carola zitting genomen in de klankbordgroep, een overlegorgaan van 

de directie van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. 

o Net als alle scholen heeft De Wissel aangegeven welke grenzen er bestaan voor de zorg die 

er geboden kan worden. Voor leerlingen met zorgbehoefte welke buiten het bereik van onze 

school valt, wordt er door De Wissel actief gezocht naar een plek op een andere school waar 

de benodigde zorg wel gegarandeerd kan worden. Dezelfde route kan ook gevolgd worden 

bij een zorgbehoefte waarin de school qua expertise wel in kan voorzien, maar waarbij een te 

grote druk op bijvoorbeeld een specifieke klas ontstaat. Dit is het geval wanneer de school 

niet meer voldoende aan de zorgbehoefte van de andere kinderen in de klas kan voldoen. 
 

• Vakantierooster 

o Het vakantierooster is vooraf toegestuurd aan de MR. De regio Alkmaar en Beverwijk liggen 

qua data volgend schooljaar gelijk, waardoor de regionale data gevolgd worden. 

o Met betrekking tot de meivakantie is gekozen voor een periode van twee weken. De school 

is in principe vrij om de meivakantie in twee  losse weken op te splitsen. Vooral in 

schooljaren die lang doorlopen zou het voor kinderen (en leerkrachten) fijn zijn om tegen het 

einde van het lange schooljaar nog een week vrij te zijn. In verband met de keuzes van 

basisscholen en het voortgezet onderwijs in de buurt, die alle twee weken hanteren, is echter 

gekozen de meivakantie komend schooljaar niet te splitsen. 

o Het Pinksterweekend is verlengd door het inplannen van een studiedag op de dinsdag. 

o De MR stemt in met het concept vakantierooster. 
 

 

Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

• De late eindtoets in groep acht in april is vooral bedoeld om de adviezen te checken met de laatste 

stand van zake. De toets wordt afgenomen op het moment dat de schoolkeuze al gemaakt is. Enkel 

in het geval van sterk afwijkende resultaten van deze toets kan de school haar aanvankelijke advies 

heroverwegen. Deze heroverweging kan enkel naar boven bijgesteld worden en niet naar beneden. 

Vorig jaar is het een enkele keer voorgekomen dat een advies is aangepast op basis van de 

resultaten in deze eindtoets. 

• Juf Jolanda heeft Dagmar vervangen in groep 5. Ze draait prima mee en heeft een aanstelling tot in 

ieder geval het einde van dit schooljaar. Ze wordt nog een keer met foto voorgesteld in het 

Wisseltje. 

• De schoolenquête is uitgevoerd via een andere instantie dan vier jaar geleden. Hiervoor is gekozen 

omdat deze enquête een stuk algemener gebruikt wordt door scholen. Het aantal vragen is een stuk 

kleiner en er wordt minder diep ingegaan op onderwerpen. De uitslag zal leren of dit nieuwe format 

prettiger is. 

• De mailing over de aankondiging van de stakingsdagen was zeer duidelijk kort en krachtig. De 

vorm van de gevraagde steun leek te suggereren dat ouders per definitie achter de staking zouden 

staan. Dit prikkelde sommige ouders die het niet met de stakingen eens zijn wat en hier zal een 

neutralere vorm voor gekozen worden. 



• Drie jaar geleden is er een proef gestart met een kind dat voor een bepaald onderdeel in een andere 

klas mee draait gaat. De resultaten hiervan zijn positief. De praktische uitvoering blijkt echter te 

lastig om deze proef uit te breiden. 
 

 

Sluiting 

• Marieke sluit om 21h35 de MR  

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

 


