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Notulen MR - Basisschool De Wegwijzer 
Datum:  12 april 2022 

Tijd:  20:00 – 21:15 uur 

Locatie: Teamkamer De Wegwijzer 

 

Aanwezig: D. Fiegen, R. Heuts, M. Walravens, M. Brassé, B. Schols, J. Pieters, G. Wagner 

Afwezig: C. Pijls 

Opening vergadering en vaststellen agenda 

Voorzitter B. Schols opent de vergadering en stelt de agenda vast. 

Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. 

Alle actiepunten van de vorige vergadering kunnen afgevinkt worden: 

• Stukje Isy over ouders op school. 

• Leerlingenraad betrekken bij Speelplein-plannen. 

• Doorsturen enquête vragen continurooster naar MR 

• Contact met schoolreisjes-commissie i.v.m. het eten en drinken van de kleuters en back-up 

plan groep 3-4. 

• Onderzoeken alternatieven gym/ bso bus. 

• Bericht Isy i.v.m. omstandigheden gym/ bso bus. 

• Contact opnemen met wijkagent en handhaving i.v.m. verkeersveiligheid. 

• Bericht op Isy over rijgedrag bij afzetten en ophalen. 

Mededelingen directie 

• Woensdag een sollicitatiegesprek voor een vacature in de onderbouw, daarnaast is er nog 

een gesprek met een andere kandidaat gaande. De school heeft afscheid genomen van 

Melanie. Gelukkig is zij al vervangen door Scott. Er is een langdurige zieke collega, de rest is 

gelukkig kortdurig, waardoor op dit moment alles door gaat. 

• De instroomklas loopt nog vol tot juni 2022. De kinderen die in juni en juli zouden starten, 

starten nu in september, samen met de kinderen van augustus en september. Zij worden 

verdeeld over 2 groepen 1. Dit, samen met de aangemelde leerlingen, heeft gezorgd voor 

een aannamestop. Inmiddels zijn er wel aanmeldingen voor de periode erna gekomen. Er is 

een ouder die zich gemeld heeft en nog in gesprek willen met de school. Er blijken ook veel 

ouders ervan uit te gaan dat zij, wanneer ze gebruik maken van de peuterschool, 

automatisch ingeschreven staan bij De Wegwijzer. 

M. Brasse stelt voor om hier een info-blaadje over op te hangen bij de peuterspeelzaal.  
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• In de groepen 3-8 is er ook een uitdaging voor komend jaar. Er zullen weer nieuwe 

combiklassen gemaakt moeten worden. Hierbij wordt ook gekeken dat de middenbouw niet 

te grote klassen heeft, zodat de juiste leermethodes en de zelfstandigheid aangeleerd 

kunnen worden. Hier zullen ze in de bovenbouw veel profijt van hebben. Hoe alles eruit gaat 

zien, is op dit moment nog een puzzel. 

Vanuit het team wordt aan de oudergeleding van de MR gevraagd mee te denken hoe we dit 

het beste kunnen communiceren richting de ouders. B. Schols geeft aan dat een open uitleg 

van de situatie de beste aanpak is. Maar weinig mensen zullen het leuk vinden, maar er is 

momenteel geen andere oplossing. M. Brasse vraagt om hier zo vroeg als mogelijk mee te 

beginnen, zodat er uiteindelijk ook ruimte is om met ouders in gesprek te gaan wanneer zij 

dit wensen. 

• G. Wagner zou in eerste instantie betaald worden uit de NPO-gelden. Movare heeft 

toegezegd dat er andere potjes voor hem zijn. De MR hoeft daarom niet in te stemmen met 

de deze bestemming van de NPO-gelden. 

• De personeelsleden moeten wel nog goedkeuring geven om de overblijfmoeders uit de NPO 

gelden te betalen. PMR stemt in. 

Continurooster 

Na de enquête hebben de ouders met een grote meerderheid gestemd voor het continurooster, 

evenals het personeel. Vraag is nog hoe de leerlingen geteld gaan worden. Dit zal toch via een 

enquête gedaan worden zodat er een taart gemaakt kan worden. Na de telling van de leerlingen 

zullen de taartjes op Isy geplaatst worden, met toelichting. 

Vraag vanuit de overblijfgroep zijn wel vragen gekomen over hoe zij bekostigd gaan worden. Naast 

de NPO-gelden is er ook een mogelijkheid dat de (vrijwillige) ouderbijdrage verhoogd wordt. De 

ouderbijdrage van € 12,50 is de laagste ouderbijdrage die binnen Movare gevraagd wordt. Ondanks 

dat het een vrijwillige bijdrage is, worden er vanuit Isy wel herinneringen verstuurd. 

Stichting leergeld vergoedt de kosten alleen wanneer de activiteit georganiseerd wordt door de 

oudervereniging. Wanneer de school iets organiseert, wordt er niets vergoed. De administratieve 

rompslomp hieromheen is groot. G. Wagner geeft aan dat een Impuls of Welsun hier wellicht in kan 

helpen. Wanneer zij het potje van de ouderbijdrage overnemen, kan Stichting Leergeld wel 

aangesproken worden. 

Veiligheid rondom school 

Politie doet niets. Zij hebben aangegeven dat het spoednummer gebeld kan worden voor 

Handhaving. De wijkagent is daarnaast ook aanspreekpunt, maar omdat deze in diensten werkt, is 

zijn bereikbaarheid niet optimaal. 

Het bericht op Isy zal met regelmaat (3x per jaar) geplaatst worden. Dit laatste bericht lijkt geholpen 

te hebben. 

Het is onbekend hoeveel boetes er door handhaving uitgedeeld zijn in de afgelopen weken. 
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(Busvervoer) Gymles 

Loopt prima op dit moment. Dit is het beste alternatief.  

Vanuit het team is een verzoek gedaan om te kijken of de gymlessen geclusterd kunnen worden. 

Hiervoor moet de wet nagekeken worden wat verplicht wordt. Indien hierin staat dat er 2 keer per 

week les moet zijn, kan er niet geclusterd worden. 

Er is navraag gedaan voor een headset. Hierop is nog geen reactie gekomen. G. Wagner gaat nog hier 

achteraan. Er zijn veel positieve geluiden over de chauffeur. 

Verkiezingen MR 

Danny heeft eerder aangegeven dat dit zijn laatste jaar is. Marjo is echter een paar maanden na hem 

gestart. Wanneer er verkiezingen uitgeschreven worden kunnen deze samen gevat worden. Bij 

nakijken blijkt dat Marjo nog een jaar heeft voor verkiezing: 

MR lid Start Aftreden in Geleding 

Brasse, Monique 2018-2019 2023-2024 PMR 

Pijls, Chantal 2019-2020 2024-2025 PMR 

Pieters, Janina 2020-2021 2025-2026 PMR 

Schols, Ben 2021-2022 2026-2027 OMR 

Fiegen, Danny 2017-2018 2021-2022 OMR 

Walravens, Marjo 2018-2019 2022-2023 OMR 

Na de meivakantie zal er een bericht op Isy geplaatst worden. 

Mededelingen GMR 

• De thema-bijeenkomst van volgende week is geannuleerd. 

• De GMR is volledig in zijn oude vorm opnieuw ingesteld. 

Rondvraag 

B. Schols:  

• Er zijn geluiden dat de kinderen geen tijd krijgen om hun fruit op te eten. De tijd is er wel. 
Mochten hier vragen over zijn dan deze aub terugstellen aan de leerkracht. 

• Erg veel berichten op Isy. Hierdoor raken ouders het overzicht kwijt. Niet alle berichten 
worden met een push-bericht geplaatst. 

Actiepunten 

Actie Door 

Info-poster aanmeldingen ophangen bij peuterspeelzaal. M. Brasse 

Welsun benaderen i.v.m. beheer ouderbijdrage G. Wagner 

Nagaan mogelijkheid clusteren gymlessen. R. Heuts 

Headset Terwaerde informeren. G. Wagner 

Bericht op Isy ivm MR verkiezingen termijn D. Fiegen J. Pieters 

Nakijken taakverdeling MR M. Walravens 

 


