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16 oktober 2018 

MR 20.00 – 20.15 * aansluitend Overlegvergadering 20.15-21.30 

MR 

Vaststellen agenda 

• Marieke opent de MR om 20h00. 

 

Binnengekomen post 

• Buiten het MR Magazine en het InfoMR magazine en uitnodigingen voor 

Medezeggenschap cursussen is er geen post binnengekomen. 

 

Communicatie 

• Tijdens het schoolkamp van groep 8 is er geen communicatie richting 

de ouders geweest. Verscheidene ouders hebben aangegeven dit als 

vreemd en onprettig te ervaren om drie dagen lang geen enkel 

bericht te ontvangen over bijvoorbeeld de veilige aankomst etc. De 

vraag wordt opgeworpen of dat nog wel van deze tijd is en er niet 

bijvoorbeeld zeer kort via de schoolapp gecommuniceerd kan worden 

m.b.t. een veilige aankomst etc. Voor deze 'radiostilte' is bewust 

gekozen. Wellicht kan deze visie vooraf duidelijker uitgedragen 

worden richting ouders zodat deze voorbereid zijn en de achtergrond 

begrijpen. Binnen het Team zullen de reacties van ouders mbt 

communicatie besproken worden. 

 
 

Actiepunten 

Status Actiepunten 

o De actiepunten zijn verwerkt in de notulen en de agenda voor 

11 december. 

 

Overlegvergadering met directie  

• Mededelingen vanuit het Bestuur 

o De belangrijkste punten die besproken zijn op de eerste 

directie vergadering binnen de ISOB: 

▪ Een kaderbrief dient als leidraad voor de begroting van 

de school. Er zal licht bezuinigd dienen te worden. De 

redenen hiervoor zijn voornamelijk een aantal groeiende 

kostenposten die niet gecompenseerd worden. Een voorbeeld 

zijn bijvoorbeeld de Pensioenregelingslasten die stijgen 

zonder aanvullende compensatie vanuit de overheid. 

▪ De eindscores van de ISOB scholen zijn gepresenteerd en 

worden vandaag met de MR gedeeld. Het afgelopen jaar 

lagen de resultaten van groep 8 op De Wissel beneden de 

eisen. Voor volgend jaar is de verwachting eveneens dat 

onze school de eis niet zal halen. Dit lijkt echter geen 

structureel probleem te worden, het lijken vooral de 

specifieke groepssamenstellingen van het huidige en het 

afgelopen schooljaar die dit veroorzaken. De Wissel is 

zelf tevreden over de geboekte resultaten, het beste is 

uit de groepen gehaald. 



▪ De oktober telling op De Wissel gaf met 174 leerlingen 

een minieme daling t.o.v. 175 vorig jaar. Gegeven de 

krimpregio waarin wij onszelf bevinden, geeft dat 

vertrouwen voor de toekomst. Overkoepelend loopt het 

leerlingaantal dit jaar binnen de ISOB licht terug. 

▪ Robert Smid heeft voor de directeuren de koers voor de 

komende periode uiteen gezet. Carola presenteert deze 

koers via een presentatie vandaag aan de MR. Speerpunten 

binnen deze koers worden opgepakt in commissies, 

samengesteld uit school directeuren. Carola heeft zelf 

zitting in de commissie “versterken van de kwaliteit”. 

o De ISOB en de peuterspeelzaal hebben een intentieverklaring 

getekend over nauwere samenwerking die richting een toekomstig 

Kindcentrum zal gaan leiden. De eerste stap zal zijn om de 

peuters, de kleuters en de rest van de school fysiek dichter 

bij elkaar te brengen. De lokalen worden vanaf volgend jaar zo 

ingedeeld dat alle leeftijden door elkaar komen te zitten en 

de school en peuterspeelzaal zo een grotere eenheid wordt. 

o De ISOB heeft een glossy magazine uitgegeven waarin 

medewerkers zichzelf voorstellen. Het doel hiervan is om een 

gezamenlijk ISOB gevoel uit te dragen, om elkaar beter te 

leren kennen en de drempel voor onderling contact (leren van 

elkaar) te verlagen. 

 

• Evaluatie Nieuwjaarsbijeenkomst 

o De Nieuwjaarsbijeenkomst werd over het algemeen goed bezocht. 

In een aantal specifieke klassen viel de opkomst wat tegen. De 

presentatie van Bamber Delver over Digitale Media bleek een 

mooie aanvulling op de klassikale bijeenkomsten. Het lokaal 

zat overvol en er volgden veel positieve reacties; de 

presentatie was pakkend en heeft vele ouders aan het denken 

gezet. 

o Er wordt geopperd om volgend jaar tussen een presentatie van 

een specialist en de klassenbijeenkomst een algemene 

introductie namens de school in te plannen. Dat geeft meer 

eenheid en hier kunnen de algemene mededelingen eenduidig 

gepresenteerd worden.  

 

• Ouderbijdrage 

o De OR heeft besloten de ouderbijdrage gelijk te houden. Binnen 

de MR rijst de vraag of de Ouderbijdrage niet een keer omhoog 

kan om leerkrachten wat meer ruimte te geven binnen 

activiteiten. Op de volgende MR zal besproken worden of we de 

ouderbijdrage vanaf volgend jaar niet wat ruimer zouden willen 

zien. Het jaarverslag van de OR wordt binnenkort op de website 

gepubliceerd. 

 

• Sociaal klimaat 

o Afgelopen MR is dit onderwerp al belicht vanuit het SOP, er 

ligt dit schooljaar veel nadruk op het Sociaal klimaat binnen 

de school. 

▪ Zoals tijdens vorige MR ook vermeld, worden kinderen 

bijvoorbeeld persoonlijk begroet bij binnenkomst van het 

klaslokaal en gegroet bij het verlaten ervan. 

▪ Daarnaast is er een “stappenplan gedrag” opgesteld dat in 

werking gaat bij ongepast gedrag. Hierin worden onder 



andere de ouders en uiteindelijk eventueel de Directie 

ingeschakeld bij hardnekkige gedragsproblemen. 

▪ Er wordt een document opgesteld met wat De Wissel 

verwacht m.b.t. “sociaal (gepast) gedrag”. 

• De MR suggereert dat een dergelijk document 

gecommuniceerd kan worden via het ophangen van 

regels bij de ingang van de school, net zoals ook de 

Johan Cruyff regels nu ook duidelijk zichtbaar 

uitgedragen worden. 

 

• Communicatie & PR 

o De nieuwe overblijfvorm zal binnenkort goed onderbouwd 

gecommuniceerd worden via lokale media en richting de ouders 

via het Wisseltje. Deze zal daarin ook gekoppeld worden aan de 

vele voordelen van het klassieke rooster. 

o Carola volgt interactieve scholing over communicatie. 

Hierbinnen wordt gezamenlijk toegewerkt naar verschillende 

vormen van het breed en duidelijk uitdragen van waar de school 

voor staat. 

 

• Overblijf – eerste ervaring met Brood en Spelen 

o Vanaf 8 oktober is de overblijf georganiseerd door Brood en 

Spelen. De eerste ervaring met de nieuwe overblijfvorm is zeer 

positief. 

o Na onduidelijke informatie bij aankomst op de eerste 

schooldag, ging ook de introductie van Brood en Spelen niet 

vlekkeloos. De benodigde aanmelding voor de TSO via de site 

bleek lange tijd onmogelijk door problemen op de server van 

Brood en Spelen. 

o De eerste reacties van kinderen beschrijven de nieuwe vorm en 

groep als 'prettig'. 'Saai' wordt ook af en toe genoemd, 

waarschijnlijk doordat er in de opstartfase wat meer structuur 

heerst en er daardoor relatief vaak gewacht wordt. Met eten 

wordt er aan tafel gewacht op de laatste groepen die binnen 

komen. Na het buitenspelen wordt bij het hek verzameld en 

gewacht om gezamenlijk weer naar binnen te gaan. De 

verwachting is dat dit geen structureel probleem zal zijn. 

 

• Protocol Topsport & kunst 

o Vanuit de ISOB is er een Protocol aangeleverd rond bijzondere 

afwezigheid i.v.m. kunst en Topsport. De MR zal dit protocol 

en de achterliggende notitie bestuderen om het beleid rond dit 

protocol op de volgende MR goed te kunnen keuren. 

 

• Status uitdragen visie op voeding 

o Het lesprogramma “Ik eet het beter” is van start gegaan met 

een week waarin gedurende drie dagen voor een 10-uurtje werd 

gezorgd. Dit lesprogramma werd als zeer tijdrovend maar 

positief ervaren. De meeste kinderen hebben nieuwe, gezonde 

pauze hap opties geproefd en hiermee hun blikveld verbreed. 
 

Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

• De vraag is of de MR volgend schooljaar op afwisselende dagen 

gehouden kan worden. 



o Bij het plannen van de vergaderdata voor volgend schooljaar 

zal gekeken worden of er een vaste dag is waarop iedereen kan. 

Zo niet, dan zullen er dagen afgewisseld worden. 

 
 

Sluiting 

• Marieke sluit om 21h56 de MR 
 

 


