Notulen MR - Basisschool De Wegwijzer
Datum:

2021-10-19

Tijd:

20:00 – 21:30 uur

Locatie:

Teamkamer De Wegwijzer

Aanwezig:

D. Fiegen, R. Heuts, M. Walravens, M. Brassé, B. Schols, J. Pieters, C. Pijls

Afwezig:

-

Opening vergadering en vaststellen agenda
BS opent de vergadering. JP heeft een toevoeging op de agenda: het schoolreisje.

Notulen vorige vergadering
RH heeft wat aanpassingen aangegeven. Verder zijn er geen opmerkingen en worden de notulen
vastgesteld.

Mededelingen directie
Meer een actiepunt dan een mededeling: De aanvraag voor de npo-gelden voor de komende 2 jaar
om de corona-achterstanden in te lopen, moet deze week, voor de herfstvakantie, ingediend
worden.
In de media wordt door de scholen verzocht voor een langere bestedingsperiode. Een van de
struikelblokken, was de afschrijvingsperiode. Hier is een administratieve constructie met Movare
voor gemaakt, maar er zijn nog meer probleempunten.
Een aantal punten van het plan:
•

Uitbreiding van het aantal onderwijsassistenten.
De huidige onderwijsassistenten die er zijn moet de Wegwijzer blij mee zijn, want er zijn er
geen meer te vinden.

•

Een nieuwe rekenmethode voor groep 3 is reeds aangeschaft.

•

Zien, zal het komend half jaar gewerkt worden met een pilot. De pilot-periode is akkoord
bevonden.

•

Meer Harmonie in de samenleving voor de groepen 5 t/m 8.

•

Budget voor de opvang in de pauzes is in het nieuwe plan verdubbeld qua budget. Door een
tekort aan personeel in de kinderopvang is echter de vraag of hier iets mee gedaan kan
worden.
The MoveFactory en Riskcare zijn aangeschreven voor beweging in de pauze. De
laatstegnoemde zit ook met een personeelstekort. MoveFactory heeft een adviserende rol
en helpt met het opzetten van een traject.
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•

Met sprongen vooruit is een rekendidactiek die in sommige groepen al gebruikt wordt en
positief wordt ervaren. Nu kan deze in alle groepen uitgezet worden.

•

Chromebooks worden er 16 besteld, zodat de kast weer gevuld is.

•

VVE materialen voor de kleuters voor een goede taal en rekenstart.

•

Wiebelen en friemelen versterken van executieve vaardigheden, prikkelverwerking.

Er blijft nog budget over. Er wordt geopperd om een projectmanager in te huren voor het regelen en
organiseren van nevenactiviteiten die nu veel tijd van het team vragen.
De aanvraag wordt goedgekeurd door de MR, zodat deze naar Movare kan. Het is onduidelijk wat de
vervolgstappen zijn. De reactie zou eind deze week (42) moeten volgen.

Continurooster
We zijn gedwongen in een continurooster door corona. In de MR is in het verleden ook vaker
gesproken over een mogelijk continurooster. In het schooljaar 2021-2022 is er ondersteuning van
buiten in de pauzes, waardoor de leerkrachten wat meer ontlast worden in vergelijking met
schooljaar 2020-2021. Er zijn voor de zomervakantie wat diepere gesprekken geweest en
verschillende mailwisselingen geweest.
RH heeft in overleg met externe een eerste voorstel gemaakt. MB houdt de wijzigingen van het
bestaande voorstel bij.
Originele voorstellen:
1. We gaan terug naar de oude situatie tot 15.15 uur met traditionele middagpauze en keuze
om over te blijven
2. We gaan naar een continurooster zoals nu, inclusief korte pauze en verplicht overblijven.
Opmerkingen:
•

RH: de oplopende corona-aantallen zorgen weer voor onrust, waardoor we rekening moeten
houden met wellicht weer strengere maatregelen. De voormalige keuze om het
continurooster aan te houden is een goede keuze gebleken.

•

BS/ CP: er worden op dit moment veel opmerkingen gemaakt over de korte eettij d van de
kinderen. Door de middagpauze in het continurooster met 15 minuten uit te breiden en
daarmee de eindtijd van 14.30 uur naar 14.45 uur te verzetten, krijgen de kinderen meer tijd
om te eten.

•

CP: 20 december is erg kortdag om ouders te informeren om vervolgens na de kerstvakantie
te starten. Wanneer de carnavalsperiode of het nieuwe schooljaar start zou zijn van de
definitieve keuze, zou dit wat meer rust brengen, ook ivm de huidige corona-perikelen.

•

JP: in de bovenbouw zijn een aantal leerkrachten niet blij met hun 2x 15 minuten pauze. Hier
schijnt eerder unaniem voor gekozen te zijn, maar dit zal opnieuw besproken moeten
worden. Het uitbreiden van de middagpauze met 15 minuten zou ook hier wat meer lucht
geven.
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•

BS: In het plan wordt het Team pas laat op de hoogte gebracht. Dit zou eigenlijk na stap 1,
het informeren van de MR, moeten gebeuren. Aangezien donderdag 21 oktober een
teamvergadering gepland staat, wordt dit meteen opgepakt.

•

Meerdere: naast de ouders en het team moet ook gevraagd worden aan de kinderen waar
hun voorkeur ligt. De bovenbouw zal hierover bevraagd worden.

•

RH: De pauzegelden komen nu uit het NPO, maar er moet wel bedacht gaan worden waar dit
over 2 jaar uit betaalt zou moeten worden. De werkdrukmiddelen is hier een optie.

•

RH: De 4 nieuwe overblijfmoeders worden op dit moment amper ingezet, dus meer inzet van
de overblijfvrijwilligers is geen probleem om de extra 15 minuten pauze op te vangen.

•

BS: vanuit ouders komen veel positieve geluiden over de zelfstandigheid van de kindere n nu
ze zelf de school in lopen.

Uiteindelijk voorstel:
Gezien de huidige omstandigheden verlengen we het continurooster tot aan de zomervakantie, met
een aanpassing vanaf de kerst. Dit zal eerst met het team besproken worden voordat dit naar de
ouders gecommuniceerd wordt.
Welke vragen worden gesteld aan kinderen en ouders wordt in de volgende vergadering besproken.
RH zal een voorstel hiervoor maken. 21 Oktober wordt het Team geïnformeerd. De overblijfouders
zullen hier ook over geïnformeerd moeten worden door RH.

(Busvervoer) Gymles
Het vervoer loopt wel wat beter. De problemen met de busmaatschappij zijn minder. Het draaien van
de bus bij de sporthal is een probleem, waardoor gekeken wordt naar een andere afzetplek.
Van de eerste groepen is commentaar gekomen dat ze, omdat ze ook moeten opbouwen en de
reistijd ook van de gym tijd afgaan.
Wettelijk moet vanaf 2023 2 uur per klas aan beweging gegeven worden. Door het wegvallen van 2
gymzalen in de gemeente is dit voor geen enkele school in Landgraaf mogelij k.
RH geeft aan met Andrew Simons, voormalig regiodirecteur, overleg te hebben gehad over de gym.
Er is een subsidieregeling voor scholen om na te gaan hoe ze de nieuwe wetgeving m.b.t. beweging
toegepast kan worden. De 3 scholen van Waubach hebben zich hierin samengepakt en een verzoek
ingediend. Het gaat om een pilot waarbij gekeken wordt naar hoe de wetgeving het beste in de
praktijk gebracht kan worden. In januari 2023 moeten alle scholen de planning rond hebben.

Mededelingen GMR
Donderdag 25 november is er een thema-avond in Movare-huis in de Kakert. Woensdag 10
november 19.30 uur is een cursus over de begroting (online), i.v.m. een wetsvoorstel om MR’en
instemmingsrecht te geven voor de begroting. Aanmelding voor een of beide bijeenkomsten kan bij
CP gedaan worden.
Mail-check.
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RH: Voor komend schooljaar moet er weer een nieuwe begroting gemaakt worden. Het aantal
leerlingen stijgt ligt, maar minder dan gedacht. 80% gaat naar personeel. Lopende afschrijvingen
tellen mee. Op 5 november heeft RH het begrotingsgesprek gepland staan. Dit is erg krap gepland
waardoor dit niet vooraf besproken kan worden in de MR. Na het gesprek met Movare zal dit wel in
de volgende vergadering besproken worden.

Activiteitenplanning MR
Het model jaarplan MR wordt aangepast door CP.
2 December wordt de volgende vergadering gepland. De volgende data worden op basis van de
resultaten uit de datumprikker ingepland, om de 6 weken ongeveer. De data zullen zijn:
•

Donderdag 2 december

•

Donderdag 3 februari 2022

•

Dinsdag 15 maart 2022

•

Dinsdag 19 april 2022

•

Donderdag 2 juni 2022

•

Dinsdag 12 juli 2022

MR-leden hebben een digitale uitnodiging voor alle vergaderingen ontvangen.

Lunchpauze
Al besproken bij het continurooster.

Schoolreisje 2021-2022
De MR, moeten instemmen met de hoogte en de bestemming van de eigen bijdrage voor de
schoolreis. De commissie heeft gevraagd of zij nu, na 2 jaar geen schoolreisje, een “groter”
schoolreisje mogen organiseren, volgens het oude patroon: 2 jaar klein, 1 jaar groot.
Het voorstel met kostenberekening voor een “groot” reisje moet vanuit de commissie komen.
Stichting leergeld betaalt het schoolreisje niet meer, omdat de eigen bijdrage vanaf 1 augustus
wettelijk niet meer verplicht is.
Vraag vanuit MR terug: wat is het doel van het schoolreisje? We verwachten dat het aantal nietbetalers groter is, dus hoe gaan de kosten van een groter schoolreisje gedekt worden? Waarom een
pretpark of de combi grote/ kleine reisje.
De voorzitter koppelt de vragen van de MR terug aan de schoolreis-commissie.

Rondvraag
Geen zaken meer voor de rondvraag.

Openstaande actiepunten:
•

RH: Delen begroting voor 2 december.

•

RH: informeren overblijfvrijwilligers aanpassing continurooster.
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•

BS: Reageren naar schoolreis-commissie
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