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Notulen MR - Basisschool De Wegwijzer 
Datum:  11 oktober 2022 

Tijd:  20:00 – 21:30 uur 

Locatie: Teamkamer De Wegwijzer 

 

Aanwezig: R. Heuts, M. Walravens, M. Brassé,  J. Pieters, C. Pijls, P. Hubben 

Afwezig: B. Schols, P. Hubben 

Opening vergadering en vaststellen agenda  

Voorzitter B. Schols en P. Hubben zijn helaas verhinderd. De overige leden nemen de agenda door, 

maar bekijken per punt of deze vanavond of in een volgende vergadering besproken worden. 

Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. De openstaande actiepunten worden 

vandaag besproken: 

• Actieplan: alleen de vergaderplanning wordt besproken. Met betrekking tot de werkgroepen 

wordt aangegeven dat in het verleden per onderwerp is besloten of er een werkgroep nodig 

was, of dat de gehele MR mee deed. 

• Planning vergaderingen 2022-2023 

o Di 11 oktober 2022   MR vergadering 

o Do 10 november 2022  MR vergadering 

o Di 22 november 2022  Thema-avond GMR 

o Do 15 december 2022  MR vergadering 

o Do 2 maart 2022  MR vergadering 

o Di 4 april 2022   MR vergadering 

o Di 18 april 2022  Thema-avond GMR 

o Do 25 mei 2022  MR vergadering 

o Do 15 juni 2022  MR vergadering 

o Di 4 juli 2022   MR vergadering 

M. Brasse plaatst de vergaderingen in ieders agenda. 

Ambitiegesprek schooljaar 2022 

Wordt uitgesteld tot alle leden aanwezig zijn. 

NPO Beleid 

De doorgestreepte punten uit het NPO plan van september zijn punten die vorig jaar doorgevoerd 

zijn en komend jaar niet meer aan bod komen. De meeste punten zijn afgerond. Voor het 
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totaaloverzicht zijn de punten blijven staan. Aan het eind van de NPO periode staat er een 

totaaloverzicht.  

Er is geld in het spaarpotje blijven staan wat de komende jaren besteed kan worden. In plaats van 

alles in 2 jaar tijd te besteden kan dit over een langere periode besteed worden. Wanneer er 

gedurende het jaar een plan ontstaat om gebruik te maken van het NPO geld, kan dit met 

instemming van de MR alsnog gebeuren. De MR geeft instemming voor het actuele NPO plan van 

2022-2023. 

Oudervragen 

Coronabeleid 

Vanmiddag is een ISY-bericht verstuurd over het huidige beleid. Op school valt het aantal gevallen 

mee.  

Oudergesprekken 

De oudergesprekken worden nu na school, in de middag gehouden. Uit werkdrukbescherming voor 

de leerkrachten is besloten om de gesprekken ’s middags te doen. Dit keer is niet gesproken over het 

overleggen via Teams. Er zijn wel een aantal ouders die hiernaar gevraagd hebben en waar dit is 

doorgevoerd. De volgende keer zal dit alsnog aangeboden worden. 

Leerkrachten die gesprekken in de avond willen plannen, staan er vrij in om dit te doen. 

Energiebeleid 

Komen de kinderen straks met hun winterjas aan in de klas te zitten? Movare heeft een lang lopend 

contract tegen goede tarieven, waardoor dit voorlopig niet aan de orde is. Movare heeft wel 

verzocht, uit opvoedkundig oogpunt, bewust met energie om te gaan. Daarnaast is gevraagd wat 

vaker te ventileren i.v.m. de oplopende CO2 waardes. Door het ventileren kan het wel wat kouder 

worden in het lokaal. 

Groepsdoorbrekend werken 

Groep 6a is begonnen met 2 vakken groepsdoorbrekend werken. In de loop van het jaar zullen zij ook 

voor 3 vakken op hun eigen niveau gaan werken. De andere klassen 6-7-8 werken wel al op 3 vakken 

samen. 

Mededelingen directie 

Begroting: van een 1 oktober-telling, die altijd geweest is, wordt er overgegaan naar 1 februari 

telling. Op 1 februari wordt gekeken hoeveel leerlingen er op school zitten. Van een schooljaar 

begroting wordt overgestapt naar een jaarbegroting. Het is nog niet duidelijk wat er in de praktijk 

precies gaat wijzigen en wat met het tussenliggende gat wordt gedaan. Dit gaat al voor dit jaar 

gelden. Gewacht wordt op verduidelijking van de minister. 

Samenwerking Waubach: er is een gezamenlijke ochtend georganiseerd waarbij de medewerkers 

elkaar en de locaties hebben leren kennen. De bevindingen waren divers, maar intern vooral positief. 

Er staat nog geen vervolg gepland. De schoolevaluaties worden binnenkort gezamenlijk besproken, 
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evenals het aannamebeleid (en zij-instroom). Het besef om verder vooruit te kijken, de toekomst in, 

is wel geland. 

Bezetting: met 3 zwangere medewerkers en 4 medewerkers met ouderschapsverlof is het even 

puzzelen geweest maar een compleet vervangersplan ligt nu bij P&O. 

Mededelingen GMR 

Er is een thema avond voor 22 november gepland. De uitnodiging is vanavond rond gestuurd. 

Model jaarplanning 

Wordt uitgesteld tot alle leden aanwezig zijn. 

Format Activiteitenplan 

De overlegdata worden besproken. De werkgroepen worden de volgende keer vastgesteld. Vraag 

ook of deze werkgroepen nodig zijn.  

Schoolplan, begroting, schoolgids, NPO begroting, vrijwillige ouderbijdrage en SOP staan voor 

komend jaar op de planning. 

Iedere bijdrage die aan de ouders gevraagd, zoals de vrijwillige ouderbijdrage, de bijdrage voor de 

schoolreisjes en het kamp, moeten via de MR. 

Rondvraag 

• M. Walravens → Digitale leermiddelen 
In het nieuws is een onderwerp geweest over de nadelige kanten van de digitale 
leermiddelen Wanneer leerkrachten de digitale leermiddelen niet goed gebruiken, kan dit 
nadelige gevolgen hebben. De medewerkers van de Wegwijzer zijn zich hier goed van 
bewust. 

• C. Pijls → Inzet Jens 
Er is een opmerking gekomen over de mogelijkheid om vanuit Jens ondersteuning te krijgen 
in de pauzes. In eerste instantie leek dit voor speciale doelgroepen te zijn, maar inmiddels 
zijn er meerdere scholen die hier gebruik van maken. R. Heuts gaat navragen. 


