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MR 

Vaststellen agenda 

• Marieke opent de MR om 20h00. 
 

Binnengekomen post 

• Er is geen post binnengekomen. 
 

Groepsfoto MR 

• Er is een groepsfoto gemaakt voor op de website van de school. 
 

 

Actiepunten 

Status Actiepunten 

o De OR en MR hebben een gezicht gekregen in een mooi 'smoelenboek' dat de OR heeft 

gemaakt. Deze hangt in de school met een beschrijving van de taken van de MR en de OR. 

o De statuten zijn aangepast mbt de nieuwe zittingstermijn binnen de MR. 

o De leerkrachten van de Giraffen en de Beren zullen de voorschool proberen in een nog 

vroeger stadium te informeren. Van hun kant hopen zij dat Marian ook vaker bij overleg kan 

zijn. 
 

 

Overlegvergadering met directie  

• Mededelingen 

o De vlootschouw binnen de ISOB zit in een volgende fase. Na de analyse wordt nu, waar 

gewenst, toegewerkt naar persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten. 

o De ISOB-academie die twee jaar geleden is opgestart heeft veel interesse opgewekt. Om aan 

de grote diversiteit van wensen te kunnen voldoen, is besloten alle leerkrachten een 

jaarabonnement te geven voor een E-learning academie. Hierdoor hoeven er geen cursussen 

meer geannuleerd te worden door een te klein aantal deelnemers.  
 

• PR 

o Open Dag evaluatie 

▪ Na de onverwachte stormloop op de Open Dag van vorig jaar viel de aanloop van dit 

jaar ietwat tegen. 

▪ De MR heeft een aantal suggesties kenbaar gemaakt om De Wissel wat zichtbaarder 

te maken, voorafgaand aan de Open Dag en in het algemeen: 

• I.v.m. de leesbaarheid kunnen de aankondigingsposters voortaan op A3 

formaat afgedrukt worden. Dan krijgt bijvoorbeeld niet ieder kind meer een 

exemplaar mee naar huis, maar kunnen er bijvoorbeeld vijf per klas uitgedeeld 

worden. Door hier een soort wedstrijdelement aan te koppelen kan de 

interesse, deze mee naar huis te nemen en op te hangen, vergroot worden. 

• Tijdens de kwartiergesprekken zijn er zeer veel ouders aanwezig op een 

moment dat ze met de volle aandacht bij de school zijn. Op de plekken waar 

ouders wachten, kunnen we posters neerleggen met de uitnodiging die posters 

mee naar huis te nemen. 

• Door met klassen vaker de wijk in te trekken krijgt de school een gezicht in de 

buurt. Dit kan door middel van het lopen met 'De Wissel lampionnen', de 

organisatie van een spelletjesmiddag in het bejaardenhuis of het zingen van 

kerstliedjes bij de Deen. 



• Het voorjaarsproject was ook al een heel mooi initiatief in deze richting, door 

met groepjes kinderen afval op te ruimen. 

• Wellicht is het te overwegen om meerdere inloopmomenten per schooljaar aan 

toekomstige ouders aan te bieden. 

• Een 'Welkom-bord' bij de deur met daarop telefoonnummers (bijv mobiel) kan 

ook positief werken. Dit verlaagt ook de drempel om de school telefonisch te 

benaderen om een kijkje te komen nemen. 

• Wellicht dat leerkrachten zich (nog beter) bewust kunnen worden van de PR 

die ouders onbewust het dorp mee innemen. Mond-tot-mond-reclame is veruit 

de belangrijkste vorm van positieve PR. 
 

• Aandacht voor voeding 

o In de loop der jaren zijn er gelukkig steeds minder kinderen die snoep en koek mee naar 

school nemen. Ook de GGD die laatst op school geweest is, constateerde nauwelijks meer 

kinderen met overgewicht. 

o Deze zeer positieve ontwikkeling willen wij als MR graag borgen in de vorm van het 

uitdragen van een duidelijke visie op een gezonde voedingsstijl. Dit geldt voor eten en 

drinken mee naar school maar ook bij suggesties voor uitdelen. 'Lekker' is uiteraard prima op 

feestelijke gelegenheden, maar altijd 'met mate'. 

o Momenteel is ook het consultatiecentrum bezig om van Uitgeest een JOGG (Jongeren Op 

Gezond Gewicht) gemeente te maken. Als school kunnen wij hierop vooruit lopen door hier 

nu al op in te spelen. 

o Om mee te beginnen zou de school bijvoorbeeld een 'groente/fruitdag' in kunnen stellen, 

waarbij enkel groente of fruit als tussendoortje meegegeven dient te worden. Mogelijk is er 

hiervoor ook wel een sponsorsovereenkomst met supermarkt Deen mogelijk, waarbij 

bijvoorbeeld eenmaal per week groente en/of fruit geleverd wordt (bijvoorbeeld 50 appels / 

bananen / etc die tegen de houdbaarheidsdatum zitten). Wij kunnen op onze beurt 

bijvoorbeeld een groot 'Gesponsord door DEEN' bord in de school te plaatsen. 
 

• Formatie 

o Naar verwachting zal het leerlingaantal komend schooljaar licht stijgen. De ISOB heeft 

helaas het huidige (gemiddelde) aantal van 21,5 leerling dat een leerkracht rechtvaardigt, 

voor volgend jaar verhoogd naar 23 leerlingen. 

o Extra middelen voor werkdrukverlaging zullen eventueel worden aangesproken om 

samenvoegen van klassen te voorkomen. Hopelijk zal de ISOB hiernaast ook nog zijn 

steentje aan kunnen bijdragen, zodat de school wat extra ruimte kan houden voor 

bijvoorbeeld extra inzet van vakleerkrachten. 
 

• Overblijf 

o Voorafgaand aan de MR hebben de MR leden een uitgewerkt plan voor de hervormingen van 

de overblijf toegemaild gekregen. De Daltonbeginselen en een zo groot mogelijke vrijheid 

(pauze) van de kinderen staat hierin centraal. Deze wordt geborgd door duidelijke richtlijnen 

richting, en afspraken met de kinderen. 
 

• SOP 

o Tijdens de MR is het SOP (School Ontwikkel Plan) voor 2018/2019 gepresenteerd. De 

beleidsvoornemens hierin bouwen voort op de SOP van het huidige schooljaar. De nieuw 

geïntroduceerde methodes worden volgend jaar bijvoorbeeld geborgd. Nieuw is de aandacht 

voor gezondere voeding, hygiëne en de daarmee samenhangende netheid van het gebouw. 
 

• Schoolgids 

o Voorafgaand aan de MR hebben de MR leden eerste helft van de schoolgids toegemaild 

gekregen. De gids blijft grotendeels gelijk aan vorig jaar. 
 

 

Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 



• De richtlijnen rond het douchen na lessen lichamelijke oefening worden herhaald. Dit wordt sterk 

aangeraden aan de kinderen in de groepen 5, 6, 7 en 8. De verplichting hiervoor is echter afgeschaft. 

Wanneer kinderen niet willen douchen zullen zij zich wel met een washand op moeten frissen. 

• Her en der staan er nog verouderde stukken tekst op de website van de school. Rolf zal dit op een 

rijtje zetten en dit na de meivakantie naar Michel doormailen. Michel zal dit aanpassen. 
 

 

Sluiting 

• Marieke sluit om 21h51 de MR  

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

 


