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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool de Willibrordus 
Breukelen van het schooljaar 2021 - 2022. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de MR in het 
schooljaar 2021 - 2022 en bovendien de ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt samen met de 
school. 

Wat doet de MR? 
Voor de begripsvorming is het goed om de rol van de MR nader toe te lichten. Iedere school heeft 
verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een 
orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het 
onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke 
schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van (financiële) middelen, de keuze van 
een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en de manier waarop men 
ouders wil laten meehelpen in het onderwijs. 

De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en 
instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, 
instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft 
instemming van de MR nodig op een aantal zaken zoals; het schoolplan, formatieplan, schoolbudget 
en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele 
bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met 
vragen of opmerkingen. 

Samenstelling 
De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (zogenaamde personeelsgeleding) en een 
vertegenwoordiging van de ouders (zogenaamde oudergeleiding). De directie maakt geen onderdeel 
uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de MR hangt 
af van het aantal leerlingen van de school. De MR van de basisschool de Willibrordus Breukelen 
bestaat uit 8 vertegenwoordigers, 4 leerkrachten en 4 ouders. 

De samenstelling in het schooljaar 2021-2022 was als volgt: 
Personeelsgeleding 

Naam Zittend Jaar Opmerking 
Jolanda van der Ploeg 2020-2021 2e jaar 5e periode 
Karin Ellenbroek 2018-2019 4e jaar 2e periode 
Linda van Teylingen-
Kroon 

2020-2021 2e jaar 1e periode 

Inge Wijlacker 2018-2019 4e jaar 1e periode 
 



 

Oudergeleding 
Naam Zittend Jaar Opmerking 
Arjan Haak 2019-2020 3e jaar Voorzitter 
Larissa van de Berg 2018-2019 4e jaar Heeft zitting in GMR 
Marjolein Hoozemans 2020-2021 2e jaar  
Margot Sevriens 2020-2021 2e jaar  

 

Wijzigingen in MR-geleding 
Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. 

Omdat Larissa van de Berg haar vierde jaar in de MR heeft gevuld, heeft aan het einde van het 
schooljaar een verkiezing plaatsgevonden. Vanuit de verkiezing is Rieneke Reijnen naar voren 
gekomen als nieuw MR lid voor de oudergeleding vanaf schooljaar 2022 – 2023. 

Scholing 
Er zijn geen aanvullende cursussen gevolgd.  

Vergaderdata 

 Donderdag 30 september: online 
 Dinsdag 16 november: online 
 Donderdag 20 januari: online 
 Dinsdag 15 maart: live 
 Donderdag 12 mei online 
 Dinsdag 21 juni: live 

Afstemming met andere raden en belanghebbende 
 
GMR 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) praat mee over het beleid van Stichting 
Kalisto en is een klankbord voor het College van Bestuur van de stichting wanneer er belangrijke 
school overstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, 
recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp, advies of instemmingsrecht. Vanuit het 
initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten. 

De GMR wordt door de medezeggenschapsraden (MR-en) gekozen. Vanuit de Willibrordus neemt 
Larissa van de Berg vanuit de oudergeleiding deel, Karin Kolijn neemt deel namens de 
personeelsgeleding aan de GMR. 

We ontvangen de notulen en in de vergadering is de GMR  een vast punt. Hierin wordt 
terugkoppeling gegeven over de ontwikkelingen en zo nodig input opgehaald.  

 

Ouderraad 
De MR heeft een wettelijke taak als controlerend orgaan voor de OR. Aan het eind van het schooljaar 
wordt de (voorlopige) exploitatie en de begroting voor komend jaar besproken. De ouderraad heeft 



deelgenomen aan de vergadering van 21 juni. In de vergadering van 4-10-2022 zal de ouderraad 
wederom aansluiten. 

Ouders 
Via ingekomen post zijn vragen bij de MR ingediend, deze zijn behandeld en teruggekoppeld. 
Hiernaast is ook via Social Schools een korte terugkoppeling gegeven over de MR vergadering, met 
verwijzing naar de notulen op de website.  

Directie 
De MR heeft goed contact met de directie. De directie wordt gevormd door de schooldirecteur, Ilse 
Stoops. Ilse neemt deel aan het eerste deel van de MR vergaderingen. Tussentijds is er regelmatig 
contact tussen de directie en de voorzitter.  

Adviezen en grote onderwerpen 
In schooljaar 2021 - 2022 zijn diverse onderwerpen de revue gepasseerd. Naast de standaard 
onderwerpen lichten we hieronder een aantal onderwerpen uit. 

Corona 
Al in de voorgaande schooljaren heeft de school flink te maken gehad met corona. Thuisonderwijs en 
onderwijs op afstand zijn bekende elementen. Waar de maatregelen richting een routine zijn gegaan 
en de afgelopen maanden de corona maatregelen zijn vervallen is het een belangrijk onderwerp 
geweest in afgelopen jaar. Op gepaste wijze afbouwen van de maatregelen en overleggen over 
blijvende verbeteringen ook in een periode zonder coronamaatregelen. 

De MR wordt in de coronaperiode veelal gebruikt als klankbord. De school volgt grotendeels de PO 
raad protocollen welke vervolgens door Kalisto vertaald worden. De overgebleven vrijheden legt de 
directie graag voor aan de MR ter informatie en om advies in te winnen.  

De MR heeft ook zijn complimenten meermaals uitgesproken over hoe de school het online lesgeven 
vorm heeft weten te geven.  

Formatie 
Afgelopen schooljaar zijn een groot aantal leraren vertrokken van school. In totaal 7. Met één  
vertrek naar aanleiding van een arbeidsconflict en het grote aantal heeft de formatie veel stof op 
doen waaien onder de ouders. Tussen de MR en de directie hebben gesprekken plaatsgevonden over 
de gang van zaken, en in het bijzonder over de communicatie richting de ouders met betrekking tot 
(het vervullen van) de vacatures.   

De directie heeft vroeg kunnen schakelen en heeft de formatie voor het volgende schooljaar 
succesvol in weten te vullen voor de start van de zomervakantie.  

Formatie en de beperkte beschikbaarheid van docenten blijft een aandachtspunt voor komend 
schooljaar. 

Sponsorcommissie 
Vanuit de MR heeft Larissa van de Berg zich sterk gemaakt voor het opzetten van een 
sponsorcommissie. In overleg met Kalisto is hiervoor toestemming gegeven en een document met 
randvoorwaarden verstrekt. Naar verwachting zal de sponsorcommissie in de tweede helft van 2022 
vorm krijgen.  



Dalende leerlingaantallen 
De Willibrordus heeft al jaren te maken met een dalend leerlingenaantal als gevolg van het lagere 
aantal kinderen dat woonachtig is in Breukelen. Het ‘marktaandeel’ blijft ongeveer gelijk. De school 
heeft kleine klassen en is voor schooljaar 2022-2023, vanwege financiële redenen, genoodzaakt om 
één combinatieklas te gaan maken. De directie heeft deze keuze eerst uitgebreid met de docenten 
besproken en gezamenlijk de keuze voor een combinatieklas gemaakt. De MR heeft meegedacht, 
adviezen gegeven en informeel oudercontact gedeeld met de directie. Bij review van de concept 
schoolgids is er aandacht geweest voor de toekomstige mogelijkheid om meer combinatieklassen te 
vormen. In het concept staat het beleid beschreven dat hier invulling aan geeft.  

Instemmingen 
De MR heeft bij een aantal documenten instemmingsrecht. Het betreft de volgende documenten: 

 Werkverdelingsplan 
 Schoolgids 
 Vrijwillige ouderbijdrage 
 Formatieplan 
 RI&E 

Alle behalve de Vrijwillige ouderbijdrage is mee ingestemd. De begroting van de OR is standaard in 
juni geagendeerd. De MR heeft niet ingestemd met de begroting zoals die wed gepresenteerd in 
deze vergadering. 

In oktober 2022 komt de OR met een nieuwe begroting. Wel is de nieuwe vrijwillige ouderbijdrage 
vastgesteld op 50 euro per kind. 

In schooljaar 2020 – 2021 werd er ook niet ingestemd met de begroting van de OR, omdat de OR niet 
aanwezig was bij de MR vergadering in juni.  In schooljaar 2021-2022 is de begroting alsmede de 
exploitatie alsnog doorgenomen en in januari 2022 goedgekeurd. Om deze vertraging te voorkomen 
zijn er duidelijke afspraken gemaakt en is de OR tijdig uitgenodigd voor de juni vergadering.  

 

 

 

 

 

 


