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Notulen MR - Basisschool De Wegwijzer 
Datum:  15 maart 2022 

Tijd:  20:00 – 21:15 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  

De vergadering wordt geopend. G. Wagner wordt welkom geheten bij zijn eerste MR vergadering. De 

agenda wordt vastgesteld. 

Notulen vorige vergadering 

Er zijn geen op- of aanmerkingen met betrekking tot de notulen van 10 februari 2022. 

Mededelingen directie 

Personeel 

G. Wagner komt nu 5 dagen ondersteunen. Dit lijken er eerder 2 te worden na 1 april i.v.m. met een 

verzoek van een andere school. Er is een mail over kosten gestuurd, maar dit staat dus nog niet vast. 

René stelt voor om eerst eventueel resteren werkdrukbudget op te maken en daarna NPO-geld in te 

zetten.  Als duidelijk wordt hoeveel hoe wordt verrekend, komt een verzoek ok instemming richting 

MR.   

Bij het overige personeel wijzigt ook het een en ander waardoor momenteel 2 vacatures open staan. 

NPO Budget 

Een deel van de geplande activiteiten is niet gedaan door een personeelstekort. Doel is de corona-

achterstand van de kinderen in te halen, waarvoor het NPO-budget met 2 jaar is verlengd. Het hoeft 

dus niet allemaal in een keer op. Bij wijziging van de doelen of besteding moet de MR instemming 

geven.  

 Met sprongen vooruit: Leerkrachten zijn bezig met trainingen en er is al gestart de inzet van de 

materialen.  

De nieuwe groepsdoorbrekende werkwijze in groep 7/8 werkt erg prettig. Door de kinderen in te 

delen op instructieniveau worden de kinderen beter bediend. Wellicht uitbreiding naar 6-7-8.   

 Begaafde leerlingen: Groep 1/2 is gestart met “Pientermappen” onder leiding van Eefje.  

De Pittige Plus materialen worden nu op de vrijdagmiddag door de groepen 4 t/m 8 gebruikt.  
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De muziek juf doet het goed, al was er vanuit het NPO voor meer uren begroot. De muziekschool 

heeft gevraagd om met de roosters te schuiven, maar dit gaat lastig door o.a. andere afspraken 

(zoals de gymles). Het project “meer harmonie in de samenleving” loopt ook op woensdagmiddag via 

een naschools aanbod op school. Na afsluiting van deze periode met een koortje wordt nog een dj-

periode georganiseerd. 

Ouders in school 

Het starten van de lesdag waarbij de ouders buiten blijven is eerder al geëvalueerd en als positief 

bevonden. Nadat de oudergesprekken weer toegestaan waren binnen de locatie, wordt er 

opgemerkt dat steeds meer ouders ook weer even binnen lopen om een tas binnen te brengen, het 

kind af te zetten bij de klas of even iets te vragen aan de leerkracht. 

Vraag aan de MR: wat is wenselijk? Mogen de ouders weer zonder afspraak naar binnen?  

De leerkrachten merken op dat dit vooral gebeurt wanneer Erik niet aan de balie zit. Bij de ouders 

ontstaat twijfel omdat zij anderen wel naar binnen zien lopen. Alleen de ouders van nieuwe 

leerlingen mogen de eerste dag mee naar binnen. 

Conclusie: we laten het nu zo even gaan. Bij het afzetten worden kinderen bij school afgezet en lopen 

zelfstandig naar binnen. Ouders hoeven niet aangesproken te worden wanneer zij zonder afspraak 

doorlopen. G. Wagner plaats hierover een stukje op ISY. 

Inzameling Kamp/ Oekraïne 

De inzamelingsactie voor het kamp is gestopt. Het was een mooi bedrag van meer dan € 300 

geworden. Een week geleden is een nieuwe actie gestart voor Oekraïne. Daar is inmiddels € 89 mee 

opgehaald, maar de actie zal nog een paar weken doorgezet worden. Er zal meer reclame en 

bekendheid aan gegeven worden. 

B. Schols merkt op dat het onderwerp Oekraïne goed door de leerkrachten is opgepakt. G. Wagner 

pakt het compliment mee voor het team. 

Pauzemoment 

Het speelplein nodigt niet echt uit om te spelen. In de pauze hangen de kinderen vooral in de 

hoeken. Er wordt nu gekeken om het speelplein wat uitdagender te maken, zodat er meer tot spelen 

gekomen zal worden. Er is onder de leerkrachten een uitvraag gedaan wat de wensen voor het 

speelplein zijn. D. Fiegen vraagt of de leerlingenraad hier ook bij betrokken kan worden. 

Er moet rekening gehouden worden met de haalbaarheid van de plannen en het budget dat 

beschikbaar is. The Move-Factory is in de coronatijd wat gewijzigd door personele wijzigingen. De 

Wegwijzer gaat ook met hen om de tafel zitten om te kijken hoe er gespeeld kan worden door de 

kinderen. 

Continurooster 

We zijn ruim 2 maanden verder met het continurooster met de ruimere pauzetijd. Willen we voor de 

zomervakantie een beslissing maken voor het volgend schooljaar, dan moet er nu actie ondernomen 
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worden. Er is eerder besloten dat er 3 enquêtes uitgezet gaan worden: naar het docententeam, naar 

de kinderen en naar de ouders. 

Belangrijk hierbij is de vraagstelling, zodat deze niet suggestief is.  

We hebben 3 mogelijkheden: 

• Continu met een pauze van 45 minuten en eindtijd op 14.45 uur. 

• Een regulier rooster met 75 minuten pauze en eindtijd op 15.15 uur. Hierbij kunnen kinderen 

tussentijds naar huis, of tegen betaling overblijven. 

• Een regulier rooster met 45 minuten pauze en eindtijd op 14.45 uur. Hierbij kunnen kinderen 

tussentijds naar huis, of tegen betaling overblijven. Deze situatie speelt op dit moment bij de 

Speurneus. We vinden dit geen wenselijke situatie. 

De betaling van de overblijfouders is nog een vraagstuk. Op dit moment worden deze uit de 

werkdrukmiddelen betaald. De kosten liggen op dit moment rond 200-300 euro per week. Dit beslaat 

ong. 1/7e deel van de werkdrukmiddelen. Mocht de keus hiervoor gemaakt worden, dan dient dit 

met het team besproken te worden. 

De enquête zal via Forms uitgezet worden en zal daarmee niet anoniem zijn. Deze zullen voor de 

volgende vergadering uitgezet worden. G. Wagner zal vooraf de vragen naar alle MR-leden 

doorsturen. 

Schoolreisje 

De schoolreisjes-commissie heeft de eerste reserveringen gemaakt. Alleen de activiteit voor groep 3/ 

4 is nog niet gereserveerd i.v.m. de sluiting van Valdeludo tot de Pasen. Vraag voor de commissie of 

er een back-up plan is. 

C. Pijls merkt op dat er voor de kleuters in Ballorig wel voor een lunch wordt gezorgd, maar dat zij 

niets aan eten en drinken zelf mee mogen nemen. R. Heuts pakt dit nog op met de commissie. 

Vanuit het schoolfonds kan de schoolreiskcommisie de kosten vergoed krijgen voor het schoolreisje 

wanneer niet alle ouders meebetalen. Stichting Leergeld wil dit alleen nog vergoeden als het uitje 

georganiseerd wordt door de Oudervereniging. Het is nog niet bekend wanneer de ouders 

geïnformeerd gaan worden. 

Veiligheid rondom school 

1. Vanuit de gemeente is de burgemeester bij veel scholen aan het informeren over de 

veiligheid in en rondom school. B. Schols vraagt of de burgemeester al contact heeft gezocht 

met De Wegwijzer. 

Hij is nog niet op school geweest, maar hij is van harte welkom. Wat er gebeurt op het 

schoolterrein kan zeker besproken worden met hem. Wat op het parkeerterrein gebeurt is 

meer iets voor de buurtvereniging. 

2. De bus… Deze staat bij het ophalen recht voor school wat bij het ophalen voor gevaarlijke 

situaties zorgt. 

Er is gekozen om de bus aan de voorzijde te laten stoppen om een aantal nadelen van het 
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ophalen aan de achterkant te omzeilen.  

Aan de voorzijde blokkeert hij het zicht van de ouders en zorgt het voor gevaarlijke situaties 

op de drempel. De taxistandplaats is geen optie, omdat de bus aan die zijde van de Veeweg 

niet weg kan. Hij moet zijn route vervolgen via de Tichel. R. Heuts gaat onderzoeken of er 

toch alternatieven zijn. G. Wagner informeert de ouders via Isy. 

3. Er wordt zowel vanuit de oudergeledingen als de personeelsgeledingen opgemerkt dat er 

steeds agressiever gereden wordt bij het afzetten en ophalen van de kinderen. Handhaving is 

in burger geweest, maar het is onbekend wat dit aan bekeuringen heeft opgeleverd. R. Heuts 

zal contact opnemen met de wijkagent en vragen om handhaving te vragen met regelmaat 

terug te komen. G. Wagner zal nogmaals een bericht plaatsen op Isy. 

Gymles 

De lessen lopen goed. Al lijkt het of iemand een sleutel van de kast met materialen heeft. De 

akoestiek van de zaal heeft er wel voor gezorgd dat de leerkrachten om een headset o.i.d. hebben 

gevraagd om boven de groep uit te komen. 

Mededelingen GMR 

C. Pijls en S. Gerards zijn beide herkozen. Het huidige team is volledig in zijn oude vorm herkozen. 

Er is in april een thema-avond georganiseerd. Informatie hierover is vorige week naar alle MR-leden 

gestuurd. 

Rondvraag 

M. Walravens: Zijn er al verzoeken gekomen om kinderen uit Oekraïne op te vangen?  

De Taalschool in Heerlen is op dit moment de plek waar deze kinderen opgevangen gaan worden. G. 

Wagner deelt mee dat deze school wel gaat uitbreiden in afwachting van. 

Actiepunten 

Actie Door 

Stukje op Isy over ouders op school. G. Wagner 

Leerlingenraad betrekken bij Speelplein-plannen. G. Wagner 

Doorsturen enquête vragen continurooster naar MR G. Wagner 

Contact met schoolreisjes-commissie i.v.m. eten en drinken van de 

kleuters en back-up plan groep 3-4. 

R. Heuts 

Onderzoeken alternatieven gym / bso bus. R. Heuts 

Bericht Isy i.v.m. omstandigheden gym/ bso bus. G. Wagner 

Contact opnemen met wijkagent en handhaving ivm verkeersveiligheid. R. Heuts 

Bericht op Isy over rijgedrag bij afzetten en ophalen. G. Wagner 

 


