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Notulen MR - Basisschool De Wegwijzer 
Datum:  10 november 2022 

Tijd:  20:00 – 21:30 uur 

Locatie: Teamkamer De Wegwijzer 

 

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

Afwezig: M. Brassé 

Opening vergadering en vaststellen agenda 

De vergadering wordt geopend. M. Brasse heeft zich afgemeld. De agenda voor vanavond wordt 

vastgesteld. 

Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. 

Het activiteitenplan moet nog nader besproken worden. 

Mededelingen directie 

Morgen heeft R. Heuts een gesprek over de begroting. Er is op voorhand veel onduidelijk, waardoor 

nog niets gemeld kan worden. 

Huisvesting 

R. Heuts heeft B. Schols en P. Hubben bijgesproken over de huisvestingsproblematiek. Beeld werd 

geschept dat de financiële afweging zwaar weegt, waardoor een verzoek is gedaan om meer 

gegevens te hebben om inzichtelijk te krijgen wat goedkoper/ duurder is: de huidige oplossing of de 

wens van Movare/ gemeente. 

De gemeente koppelt de antwoorden terug naar B. Schols. Voorstel om, wanneer deze antwoorden 

binnen zijn, de wethouder Facilitair en raadsleden uit te nodigen. 

Verkeerssituatie 

Verzoek om via Isy nogmaals een verzoek plaatsen i.v.m. de verkeerssituatie voor de school. Het is af 

en toe een wonder dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd. 

Ambitiegesprek schooljaar 2022-2023 

In het ambitiegesprek wordt besproken welke verwachtingen de MR richting de directie hebben voor 

het komend jaar. Gezien er geen problemen zijn ervaren vorig jaar, is er geen behoefte om andere 

afspraken te maken. Wel hebben we aan het eind van het jaar meer vergaderingen gepland, gezien 

de besluiten die dan genomen moeten worden. 
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Model jaarplanning 

In het activiteitenplan is de jaarplanning van de MR te vinden. De activiteiten van de MR en GMR 

kunnen hierin besproken worden. Ook kan vastgelegd worden wanneer welke documenten wanneer 

moeten passeren. 

Mededelingen GMR 

22 November 2022 is er een thema-avond. Aanmelden kan nog via B. Schols. 

14 februari heeft de GMR ook een gesprek met de bestuursgericht inspectiebezoek. Hierbij zullen 10 

scholen van Movare onder de loep nemen. 

De GMR heeft nog een vacature. Van De Wegwijzer heeft echter al 2 afgevaardigden, waardoor geen 

kandidaat meer gestuurd kan worden. 

Activiteitenplan 

Het onderdeel over de werkgroepen kan geschrapt worden. Een omschrijving van de werkwijze zou 

toegevoegd kunnen worden. Deze staat in het huishoudelijk reglement. 

Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 


