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Notulen MR - Basisschool De Wegwijzer 

Datum:  16 september 2021 

Tijd:  20:00 – 21:30 uur 

Locatie: Teamkamer De Wegwijzer 

 

Aanwezig: D. Fiegen, R. Heuts, M. Walravens, M. Brassé, B. Schols, S. Gerards 

Afwezig: J.Pieters, C. Pijls, 

Opening vergadering en vaststellen agenda  

Stephan opent voor de laatste maal de vergadering van de MR en heet iedereen welkom. De agenda 

is compleet. Ben wordt welkom geheten bij zijn eerste MR vergadering. 

Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden akkoord bevonden. Er is geen jaarverslag gemaakt. 

Aangezien vorig jaar door de corona-maatregelen een bijzonder jaar was, zullen de gezamenlijke 

notulen als jaarverslag benoemd worden. 

Introductie Ben Schols 

Ben stelt zich kort voor. De afgelopen jaren heeft hij met regelmaat geïnformeerd bij de school of hij 

iets kon doen. Hij vindt De Wegwijzer een goede school en is tevreden, maar wil zich graag inzetten 

om de school nog beter te maken. 

Mededelingen directie 

Algemeen 

Het schooljaar 2021-2022 is goed begonnen, al is het trieste nieuws over het overlijden van Juf Kitty 

een grote tegenslag. Het MT heeft een nieuwe samenstelling gekregen. Vers bloed doet goed en het 

enthousiasme is groot. In het MT zitten afgevaardigden van de verschillende leerjaren die o.a. zorgen 

voor draagkracht op de werkvloer. 

In de Teamkamer hangt het 4 jarenplan als leidraad voor de ontwikkeling van de school. R. Heuts 

geeft toelichting over het Planbord. 

Bezetting 

Vorig jaar was Marina, ondersteunend directrice, toegewezen aan de Wegwijzer. Na 20 dagen is zij 

echter door Movare bij een andere school geplaatst. 

Met het extra budget dat vorig jaar toegekend is om de achterstanden van de corona-periode in te 

lopen zijn onder andere 2 onderwijsassistentes ingehuurd. Daarnaast worden de overblijf-vrijwilligers 

van dit budget betaalt. Hiermee wordt het huidige continue-rooster vastgehouden tot een 

definitieve beslissing wordt genomen voor een continue- of regulier rooster.  

De personele bezetting is goed. Onder andere door de toevoeging van 2 onderwijsassistentes kunnen 

leerkrachten uitgepland worden voor extra taken. 

M. Brassé heeft het als IB’er door de groei van de school ook steeds drukker gekregen. Zij krijgt een 

dag per week ondersteuning van een leerkracht. 
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Momenteel zit de school ruim in het jasje o.a. door de 40 schoolweken. Volgend jaar gaan we weer 

naar 42 schoolweken, waardoor het weer krapper wordt. 

Overblijven 

Het overblijven loopt dit jaar beter. De vrijwilligers worden dit jaar betrokken bij de “Vreedzame 

school” om pedagogische ondersteuning te krijgen.  

Mogelijkheden voor een continue-rooster waarbij een professional een groep vrijwilligers aanstuurt 

is een optie. Het NPO is hiervoor gereserveerd. De MoveFactory, werkzaam in Landgraaf, geven aan 

dat zij mee kunnen helpen opstarten, maar zich daarna terugtrekken. Wanneer het continue-rooster 

zou ingaan moet er nog iets beslist worden over de overblijfgelden die bevroren zijn. 

 

Vraag D. Fiegen:  

Mbt de MoveFactory: is het geen idee om een leerkracht de komende 2 jaar te begeleiden zodat hij na 

2 jaar de kar kan trekken? 

De leerkracht moet rekening houden met de CAO en heeft ook pauze nodig, waardoor deze niet 

ideaal is om hiervoor in te zetten. In het rooster nu hebben de leerkrachten echt een half uurtje 

pauze, wat het werkgeluk echt vergroot. Een stagiaire van het Cios zou hier wellicht een oplossing 

kunnen zijn, maar vanuit het Cios krijgen zij een andere opdracht. Een stagiaire mag niet alleen voor 

de klas staan, maar kan wel meehelpen met het voorbereiden. Een stagiaire van een HBO-opleiding 

Sportrichting zou misschien nog een mogelijkheid zijn. Bij een stagiaire moet ook rekening gehouden 

worden met de opleiding. Goed punt dat meegenomen wordt. 

Sportonderwijs 

De zaal Terwaerden heeft voorzieningen die we voorheen niet gehad hebben. De sportactiviteiten 

van een week zijn op 2 dagen, de dinsdag en donderdag, gepland. De bus kan een terugkerend 

agendapunt worden. Door het formaat verloopt de reis niet altijd vlekkeloos. 

Mededelingen GMR 

De Nieuwsbrief over het Corona-beleid van Movare is momenteel het enige nieuws na de start van 

het nieuwe schooljaar. 

Voordracht Voorzitter 

S. Gerards verlaat de MR van de Wegwijzer en draagt daarmee het voorzitterschap over. Hij zal als 

GMR-lid betrokken blijven bij Movare en de Wegwijzer. 

Na overleg zal het nieuwe MR-lid, B. Schols, het voorzitterschap op zich nemen, met ondersteuning 

van Secretaris M. Walravens en GMR-voorzitter C. Pijls. 

I.v.m. afwezigheid van 2 leden, zal de definitieve beslissing buiten de vergadering om genomen 

worden. 

Jaarplanning MR 

Voor de planning van dit jaar zal er een datumprikker uitgezet worden. De vergaderingen van MR 

zullen gepland worden in de week na de vergaderingen van de GMR. Secretaris zal hiervoor een 

verzoek uitzetten. 

De GMR-notulen worden naar het MR-adres gemaild. Deze zullen doorgezet worden naar de MR-

leden. 
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In de 2e vergadering wordt normaal gesproken de Activiteitenplanning ingevuld. 

Advies van aftredend voorzitter: zet het continue-rooster vast op de agenda aangezien er voor 

december een beslissing genomen moet worden. Het CNV zou gevraagd worden voor een 

begeleidend advies. 

Rondvraag 

D. Fiegen:  

• Groenvoorziening: wat is de stand van zaken?  

Via via is R. Heuts in contact gekomen met een vrijwilliger die de groenvoorziening wil 

aanhouden. Vanaf nu wordt dit dus regelmatig bijgehouden. 

• Wat is de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting? 

Er is geen nieuws meer over de noodgebouwen. Het bestuur heeft nog wel een bureau 

ingehuurd om de buurtgegevens in Waubach te onderzoeken, zodat een beeld gevormd kan 

worden over de verwachte groei van alle 3 de scholen. Hierna zal een advies gegeven 

worden over de huisvesting. Gemeente en bestuur hebben aangegeven dat de noodlokalen 

over 2 jaar weggaan, terwijl school aangeeft eerst de mogelijkheden te willen onderzoeken 

en niet zo kort door de bocht willen gaan. Dit zou een vast terugkerend punt op de agenda 

kunnen worden. 

B. Schols:  

• Vanaf 25 september hoeven niet meer hele klassen naar huis. Vraag bij veel ouders is wie 

bepaalt welke kinderen dan thuis moeten blijven?  

Het snotneuzen-protocol gaat ook van tafel. Alleen als kinderen koorts hebben mogen ze niet 

naar school komen. Wanneer er een kind besmet is wordt er met de GGD gekeken welke 

kinderen contact is geweest. Movare heeft hier al een bericht over uitgebracht, dat deze 

week op Isy geplaatst zal worden. 

 


