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Notulen MR - Basisschool De Wegwijzer 
Datum:  2 juni 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, C. Pijls 

Afwezig: M. Walravens, G. Wagner 

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: 

• Info-poster hangt er nu. Na de zomervakantie komt een bijgestelde versie – René/Monique 

• Nagaan clusteren gymlessen: clusteren mag niet - René 

• Bericht op Isy over MR verkiezingen termijn D. Fiegen komt morgen online – Janina 

• Nakijken taakverdeling – Marjo  

o Voorheen waren er koppels. Nu staat er steeds 1 persoon. Dit kan zo blijven staan: 

• *Werkgroepenverdeling Activiteitenkalender 2020-2021  

Werkgroep  Leden  

Personeel  Monique Brassé (PMR)  

Financien  Chantal Pijls (PMR)  

Juridisch  Chantal Pijls (PMR)  

Onderwijskundig  Monique Brassé (PMR  

Gedragscodes  Janina Pieters (PMR)  

o  

Mededelingen directie 

• Personeel – De formatiestrubbelingen van vertrekkende collega’s, vervangingen, invulling 

van uren van collega’s in de groepen is ver ingevuld. Dit zal binnenkort gedeeld worden met 

het team ter goedkeuring. Dit zal tijdens de studiemiddag van 23 juni gedeeld worden, 

evenals taakverdelingsplan). 

• Werkverdelingsplan -  Dit is te vergelijken met het huidige schooljaar voor wat betreft de 

dagen dat kinderen geen les hebben i.v.m. aan vakanties gekoppelde vrije dagen, 

studie(mid)dagen en dergelijke. Ook dit zal binnenkort met team en MR gedeeld worden, dit 

laatste zal per mail gebeuren. 
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• Schoolgids - Naast bovengenoemde documenten zal ook de schoolgids (in concept) naar de 

MR zal komen per mail. Stukken die daarna nog verder ingevuld moeten worden, komen 

later. 

• Schoolwebsite - Van alle Movarescholen zal een nieuwe schoolwebsite gemaakt worden 

door Movare. Dit is al in de maak, stukjes zijn al ter goedkeuring/aanpassing gedeeld met 

directies. Voorspelling is dat dit voor de zomervakantie online zal komen. 

• Samenwerking Waubachse scholen – Onder begeleiding van Hevo zijn de verschillende 

beelden van de drie Waubachse scholen (An d’r Put, Speurneus en De Wegwijzer) met elkaar 

uitgewisseld, vergeleken en is bekeken wat de scholen voor elkaar kunnen betekenen om 

elkaar te kunnen versterken, ontlasten, samengewerkt kunnen worden. Van hieruit zijn voor 

komend schooljaar drie punten gekozen om samen te verkennen / in op te trekken:  

o Onbekend maakt onbemind – De drie verschillende teams zullen elkaar tijdens een 

teamdag ontmoeten en in de drie verschillende schoolgebouwen op ludieke wijze 

nader kennis met elkaar maken. 

o Onderlinge vergelijking van de schoolopbrengsten en hieraan gekoppelde 

onderwijsinrichting. 

o Aannamebeleid onder- en zijinstroom 

Continurooster 

Zie mededeling Isy – Besluit continurooster is vastgesteld. 

Busvervoer) Gymles 

Loopt prima op dit moment. Dit punt komt te vervallen als vast agendapunt. Ook komend jaar zal 

weer samen gekeken worden of het huidige rooster al dan niet aangepast wordt. 

Nieuwe klassenindeling 

Ben: er is onrust bij de ouders over de herindeling van de klassen. We hopen z.s.m. de onrust weg te 

nemen door de verdeling van de kinderen met ouders te kunnen delen (op dit moment is er al een 

verdeling gemaakt die nog gefinetuned wordt. Zodra de formatie definitief is, volgt de verdeling van 

de kinderen richting de ouders. 

Openbare Bibliotheek 

Signaal hulpouder schoolbibliotheek: dame van openbare bibliotheek van MFC An d’r Put was niet te 

spreken over de samenwerking met Bs De Wegwijzer. Onze school werkt samen met de bibliotheek 

van MFC en Op de Kamp. Het enige wat onze school geen gebruik van maakt, is de mogelijkheid van 

rondleiding daar de voetreis met de kleuters naar de bibliotheek niet als grotere meerwaarde wordt 

gezien, in vergelijk met de mogelijkheden die al binnen onze schoolbibliotheek zijn. Dit heeft tot een 

onenigheid geleid met een dame van de bibliotheek van MFC An d’r Put. Op deze onenigheid na 

wordt de samenwerking met bibliotheken door school als zeer prettig ervaren. 
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Mededelingen GMR 

• De themabijeenkomst van MR-voorzitters en directeuren was een succes 

Rondvraag 

• Schoolreisje – Tip voor het volgende keer m.b.t. berichtgeving Isy: in de aankondiging van het 

schoolreisje al de prijzen noemen. 

• Compliment groepen 5 m.b.t. de aanpak van de juffen over de lengtes van de 

kinderen/toegang tot verschillende attracties.  

Actiepunten 

Actie Door 

Schoolgids, werkverdelingsplan, formatieplan volgen per mail R. Heuts 

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

Headset TerWaerden informeren. G. Wagner 

Verzamelen reacties op Isy # MR verkiezingen termijn D. Fiegen J. Pieters 

  

 


