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Notulen MR - Basisschool De Wegwijzer 
Datum:  2 december 2021 

Tijd:  20:00 – 21:30 uur 

Locatie: Teamkamer De Wegwijzer 

 

Aanwezig: D. Fiegen, R. Heuts, M. Walravens, M. Brassé, B. Schols, C. Pijls 

Afwezig: D. Fiegen, J. Pieters 

Opening vergadering en vaststellen agenda  

BS opent de vergadering en heet iedereen welkom in het Teams-overleg. 

Notulen vorige vergadering 

Correctie op de eerste bladzijde met betrekking tot het onderdeel Zien. Verder geen op- of 

aanmerkingen en worden de notulen vastiígesteld. 

Mededelingen directie 

Geen bijzonderheden buiten de agenda. 

Begroting 

RH deelt de begroting van 2022-2023. Het gesprek bij Movare is geweest. Er bleek een rekenfout in 

het bestand zit, waardoor het uiteindelijk goed uitkwam. Er worden geen grote investeringen 

gedaan.  

De inkomsten komen van het Rijk en de opbrengst van verhuur aan de peuteropvang. De kosten 

komen voornamelijk uit de personeelslasten. Het leerlingaantal blijft nagenoeg gelijk, waardoor er 

weinig verschil met dit jaar is. De NPO gelden zijn benoemd. 

Het positieve resultaat dat op dit moment genoteerd staat wordt verrekend door Movare, maar RH 

geeft aan zich geen zorgen te maken voor komend schooljaar. 

Corona-maatregelen 

BS is de afgelopen weken aangesproken door veel ouders die geen wijs meer komen uit de huidige 

regels. Er zijn ook geluiden dat veel ouders niet meer laten testen, maar kinderen laten uitzieken en 

dan naar school laten gaan. Op het schoolplein ontstaan hierdoor onder de ouders ook discussies. De 

school kan hier verder geen controle op uitoefenen. 

Het valt wel op dat de afgelopen dagen weinig positieve meldingen is teruggelopen op school. Er was 

nog een vraagstuk over kinderen die wel klachten hebben, maar negatief getest zijn. Landelijk beleid 

hierin is echter met klachten: thuisblijven.  

Wanneer de school strengere regels wil instellen dan landelijk bepaald, mag dit met toestemming 

van de MR. 
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Er zijn ook ouders die foto’s van maken van leerkrachten en medewerkers die zonder mondkapjes of 

met een loopneus rondlopen, om te vergelijken met hun kinderen. RH geeft aan dat hij als school 

hier niets mee kan. De medewerkers houden zich aan de regels zoals opgesteld. 

Schoolreisje 

Uit het bericht van de commissie bleek dat er een idee is dat er een potje is voor leerlingen waarvan 

de ouders de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Dit potje is er echter niet meer. 

In het verleden werd er wel eens bijgeschoven uit de ouderbijdrage, maar hier is momenteel nog 

geen duidelijkheid over. In het bericht werd een ander bedrag per groep genoemd, waardoor 

onduidelijk is of er per klas een andere eigen bijdrage moeten betalen. 

Slotsom: de eigen bijdrage wordt door de aanwezigen aan de hoge kant gevonden. Zelfreflectie: wat 

is dan wel een acceptabel bedrag? 

Het is duidelijk dat de MR geen invloed heeft op de inhoud van het uitje, maar de omschrijving van 

het doel van het schoolreisje is erg wollig en mooi omschreven, maar uit zich niet in de uitjes. 

Vragen die de MR-leden zich stellen:  

• Bij welk bedrag spreken we van een duur reisje, en wanneer van een goedkoop reisje? 

• Wordt er rekening mee gehouden dat de betalende ouders moeten opdraaien voor de 

kosten van de niet-betalende ouders? 

Reactie naar commissie: 

• 20 euro per kind vragen voor de onder- en middenbouw en 25 euro van de bovenbouw. Het 

overschot van de onderbouw naar de bovenbouw brengen. 

• Het restant van de ouderbijdrage van het vorig jaar aanspreken. 

• In de goedkope (komende 2) jaar maximaal 12,50 euro vragen per kind. Voor de toekomst 

wordt 20 euro het richtbedrag voor de grote schoolreisjes. 

• Vermeld in de communicatie ook de reden: 1 duur/ 2 goedkoop, 2 goedkope coronajaren 

gehad. 

• Communicatiebericht via MR voordat het de deur uit gaat. 

Communicatie 

BS heeft berichten van ouders ontvangen dat de berichten vanuit school op Isy wat 

gebruiksvriendelijker mogen zijn. Ze zijn erg formeel en zakelijk. 

RH geeft aan dat met name de corona-teksten en de berichten van Movare erg formeel zijn, maar 

dat het erg lastig is om dergelijke formele teksten om te zetten naar Jip en Janneke taal. 

De afwisseling met wat leuke, luchtige berichten ontbreekt op dit moment vaak. Sommige 

leerkrachten plaatsen vrolijke berichten, maar er zijn er ook die meer zakelijk communiceren waar 

dit, samen met de berichten van RH, alleen maar formeler maakt. 

Nadruk op het positieve, meer berichten over de leuke dingen op school zou een verbetering zijn, 

waar ook rekening gehouden moet worden met de belastbaarheid van de leerkrachten. Het hoeven 

geen lange berichten te zijn, maar een klein stukje over een activiteit of afsluiting van een thema. Het 

oude schoolkrant idee wordt geopperd door MB. 
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Continurooster 

Veel positieve reacties vanuit ouders over het verruimen van de pauzetijd en verlaten van de eindtijd 

vanaf het nieuwe jaar. 

Er zijn geluiden dat kinderen tussen de pauzes door niet mogen drinken. Er wordt gereageerd dat dit 

tijdens instructies inderdaad niet mag, maar dat kinderen verder de gelegenheid hebben om te 

drinken en naar het toilet te gaan. 

In februari staat een enquête over het continurooster op de planning. BS geeft aan dat de 

oudergeledingen ook graag over de vragen willen meedenken. Het Team heeft ondertussen positief 

gereageerd op het voorstel. Aan iedereen het verzoek om goed na te denken over welke vragen 

gesteld kunnen worden. 

(Busvervoer) Gymles 

Het loopt nu goed. Het grasveld waar de leerlingen over moeten naar de bus is momenteel een 

modderpoel. Hierdoor moeten de leerlingen nu iets omlopen, maar de gemeente is niet van plan dit 

te verharden.  

De stagiaires bij de gym helpen goed, ook bij opbouwen en afbreken. 

Mededelingen GMR 

Er zijn geen mededelingen. 

Rondvraag 

• MW: Eerder kerstvakantie? Zal waarschijnlijk niet doorgaan… School is hierin afhankelijk van 
de landelijke maatregelen. 

• MW: Er zouden deze week afspraken gemaakt zijn voor kinderen die individueel 9niet met de 
klas) in quarantaine zitten. Is dit gelukt? 
Groep 6-8 gaat hybride goed. De kinderen zijn digi-vaardig. Bij de onderbouw is onderwijs op 
afstand een stuk lastiger, zeker als de leerkracht ook fysiek lesgeeft. De middenbouw is daar 
wat lastiger door de verschillen tussen de groepen 3-5. Er is echter voor iedere groep een 
plan neergelegd voor deze kinderen. 
Een bericht op Isy voor kinderen in quarantaine zou prettig zijn, zodat de ouders ook weten 
waar ze aan toe zijn. 

• BS: In de 1e coronaperiode werd veel op school gedaan aan de handhygiëne, terwijl dit nu 
afgezwakt is. Dit is echter wel de bedoeling en er zal weer aandacht bij het team voor 
gevraagd worden. 

• BS: de laatste tijd is er weer meer last van hangjeugd met vuurwerk. Er is ook drugsmateriaal 
gevonden. Heeft de school hier last van? 
De school heeft hier in zoverre last van dat bekend is dat de jeugd bij het slechte weer ook bij 
het portaaltje hangt. Er zullen weer camera’s gehangen worden waarvan de beelden gedeeld 
zullen worden met gemeente en jeugdzorg, waarna hopelijk ingegrepen kan worden. School 
verlangt niet van de buren dat zij de politie telkens bellen als er jeugd bij school rondhangt. 


