
Notulen 

Medezeggenschapsraad 

Willibrordus School 

Datum: Dinsdag 15 maart  19.30 – 21.30 uur 

Aanwezig: Larissa, Linda, Jolanda, Margot, Arjan, Ilse, Marjolein, Inge en Karin E. 

locatie:  Willibrordus  

Tijd Wat Wie  Actiepunt 
19:30 Opening Arjan  
    
 Mededelingen, ingekomen post, vaststellen 

agenda 
Arjan Geen ingekomen post. 

 Notulen 21-1-2022 
Inkomende post: 
 
Acties 
 

Arjan Notulen oké. 
 

 Lopende zaken Willibrordus 
Korte vragen met korte antwoorden: 

 Stand van zaken Corona 
 School voor Oekraïense kinderen 

verzorgen? 
 Gevolgen meerjarenbegroting, wanneer 

moeten keuzes gemaakt worden? 
 
Punten uit model jaarplan CNV agenda: 

 Informeer bij de OPR 
(Ondersteuningsplanraad)  over 
evaluatie van het ondersteuningsplan 
van het SWV (samenwerkingsverband): 
zijn er wijzigingen? Consequenties voor 
het SOP van de school? 
(schoolondersteuningsprofiel) 

 Concept samenstelling - inzet formatie 
(hoeveel aan welke categorie – hoeveel 
ambulante tijd?) 

 Vakantie regeling 
 Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 

leerlingen 1 februari 
 Concept schoolgids 

Ilse  Corona: Met het team besproken hoe 
we na de vakantie de versoepelingen 
gaan aanpassen. Eerste week nog 
geen aanpassingen. Deze week wel. 
Toch ook Corona gevallen. Er is wel 
het gevoel dat er meer ontspanning 
is.  

 Vanuit de gemeente is er niet zoveel 
geregeld voor de Oekraïense 
kinderen. Wat is het beleid? De 
gemeente is aan zet. Er is één plek 
waar de kinderen als eerste zouden 
moeten worden opgevangen. De 
directeuren hebben overleg 
gepleegd. Clusteren. Morgen is er 
overleg met de gemeente. Hier sluit 
iemand van Kalisto bij aan. Ilse heeft 
morgen met de directeuren overleg. 

 Larissa, Helen en Ilse hebben nav de 
tekorten in de meerjarenbegroting 
besproken. De Willibrordus heeft een 
gemiddeld kleine klassen. Met 
gemiddeld 25 kinderen in een klas is 
een sluitende begroting te maken. 
Kijk je financieel dan kunnen de 



kleine groepen niet klein blijven. 
Wanneer besluit je om het anders op 
te lossen? Er zijn een aantal 
mogelijkheden om de tekorten te 
beperken. Wat is er mogelijk: (1)Nog 
een jaar met dubbele groepen m.b.v. 
de NPO gelden; (2)Je maakt 1 hele 
grote groep met een 
onderwijsassistent of (3) een 
combinatiegroep (4,4/5, 5). Dit wordt 
met het team besproken. Hoe staat 
de MR hierin? MR vindt dat Ilse aan 
zet is en ze blijven graag op de 
hoogte. Streven is om het voor de 
meivakantie rond te krijgen. Wordt 
gecommuniceerd naar de 
oudergeleding van de MR voordat er 
naar ouders wordt gecommuniceerd. 

 Vakantieregeling: Waarschijnlijk 2 
weken mei vakantie. Gelijk met het 
VO. Studiedag voor de 
voorjaarsvakantie wordt niet door 
alle leerkrachten fijn gevonden. Optie 
is het ene jaar wel, het andere jaar 
niet. Ilse komt met een opzet. Op de 
volgende MR vergadering wordt het 
besproken. 

 Verus rapport met 
leerlingenprognoses voor komende 
jaren stuurt Ilse door. De telling op 1 
februari is 339 leerlingen. 

 Schoolgids volgende vergadering. 
 Sponsorcommissie is een idee van 

Larissa en wordt besproken met Ilse. 
 

Pauze    
20:35 GMR Larissa GMR was live. Terugkijkend op de Corona 

periode blijkt dat er extreem veel verschil 
zit in hoe de scholen onderwijs hebben 
gegeven tijdens de Corona. 

 Begroting Willibrordus 
Toekomstige keuzes nav lagere aantal 
leerlingen.  
 
 
Sponsoren voor Willibrordus  

Larissa Zie boven. Wat belangrijk blijft is de vraag: 
Hoe kunnen we de aanwas verhogen? 
Afgelopen jaar heeft de MR hier advies 
over gegeven aan de directie. 
 
Op andere scholen zijn sponsoren actief. 
De MR wil graag onderzoeken hoe de 
Willibrordus ook extra inkomsten kan 
genereren via sponsoring. 
Sponsorcommissie bestaat uit een 
ambassadeur. Het is mogelijk. Ilse gaat het 



uitzoeken. Larissa biedt zich aan om in de 
sponsorcommissie te gaan zitten, samen 
met een aantal ouders. 

 Verkiezing nieuwe geledingen voorbereiden Arjan Arjan schrijft een stukje om nieuwe 
mensen te werven. In april starten we met 
werven. In mei de MR verkiezingen. 
Marjolein kijkt naar een systeem om een 
stemming te organiseren. (Survey 
Monkey). Uitgangspunt is om 21 juni het 
nieuwe MR lid te introduceren tijdens de 
MR vergadering. 

 Checken procedures werving en selectie (kan 
GMR zijn) 
 

Arjan Larissa neemt contact op met Saskia 
Mensen van de Regenboog over de 
oudergeleding afgevaardigde in de GMR. 

 Hulp richting Oekraïne organiseren Margot Zie boven. Suggestie: Margot neemt 
contact met de vrijwilligerscentrale van de 
gemeente om te kijken welke acties we 
kunnen ondernemen.  

 Traktaties Larissa Op school wordt er getrakteerd op snoep 
en cadeautjes. Er moet gecommuniceerd 
worden dat de traktaties niet meer 
verpakt hoeven te zijn. Misschien dat er 
meteen doorgegeven kan worden dat er 
geen cadeautjes en overdreven snoep 
uitgedeeld mag worden. Kan Ilse dit 
oppakken. 

 Wvttk 
 

  

    
 Rondvraag  Geen 
 Sluiting   

 

Volgende vergaderingen: 

 Donderdag 12 mei online 
 Dinsdag 21 juni: live  + borrel 

Alle vergaderingen starten om 19:30 en eindigen uiterlijk om 21:30  



Bijlage Model Jaarplan 

Dit document kan gebruikt worden als input voor jullie eigen vergaderpunten. De onderstreepte 
items zijn wettelijk verplicht, de rest is optioneel. Vergaderen jullie vaker of minder? Dat is geen 
probleem, verdeel de onderwerpen over de geplande vergaderingen.  

 
Maand Agendapunten 

 
Instemming (I) 
Advisering (A) 
Inst Personeel (IP) 
Inst Ouders (IO) 
Informatie (Inf) 
Concept (C) 

Sept  Update & checken  
o Medezeggenschapsstatuut 
o MR reglement 
o Huishoudelijk reglement MR 
 Huisvesting aanvraag gemeente? 

 
Inf 
I 
Zelf maken 
Inf 

Okt 
Nov 

 Keuzes die vooraf gaan aan de schoolbegroting 
 Voortgang huisvestingsaanvragen 
 

Inf  
A 
Inf 

Dec 
 

 Begroting met toelichting 
 RI&E Bespreking voortgang arbo- gezondheidsbeleid en veiligheidsaspecten 

 

Inf 
I & IP 
 

Jan  Verwachte bijstellingen in het schoolplan 
 Evaluatie VSO-TSO-BSO en inzet ouders in school 

 

C 
Bij wijziging I & IO 

Feb  Informeer bij de OPR (Ondersteuningsplanraad)  over evaluatie van het 
ondersteuningsplan van het SWV (samenwerkingsverband): zijn er 
wijzigingen? Consequenties voor het SOP van de school? 
(schoolondersteuningsprofiel) 

 Concept samenstelling - inzet formatie (hoeveel aan welke categorie – 
hoeveel ambulante tijd?) 

 Vakantie regeling 
 Formatieoverzicht n.a.v. teldatum leerlingen 1 februari 

 

A 
 
 
 
C 
 
A 
Inf  
 

Maart 
 
 
 

 Checken procedures werving en selectie (kan GMR zijn) 
 Concept schoolgids 
 Verkiezing nieuwe geledingen voorbereiden 

IP (wijzigingen) 
C 
Inplannen 
 

April  Formatieplan (inst voor 1 mei) 
 Verkiezing nieuwe MR leden.  
 Activiteitenplan/scholing  begroting MR vaststellen (voor 1 mei bij 

de directeur) 

IP 
Uitvoeren 
Maken 

Mei  Schoolplan evalueren  jaarplan  
 Vergaderplanning 
 Evalueren taakbeleid  concept versie  

Inf 
I (wijziging schoolplan) 
 
C 

Juni  N.a.v def. jaarplan zelf een jaarplanning maken (dit document ook 
gebruiken) 

 Werkverdelingsplan vaststellen 
 Tussenevaluatie PVA RIE – Verzuim 
 Schoolgids 
 Vrijwillige ouderbijdrage: besteding huidig schooljaar en begroting 

volgend schooljaar (= Jaarrekening OR) 
 Evaluatie medezeggenschap / ambitiegesprek GMR-bevoegd gezag 

 
 
IP 
 
IO 
IO 
 
Inplannen 
 
 



 


