
Notulen 

Medezeggenschapsraad 

Willibrordus School 

Datum: Donderdag 30 september 

Aanwezig: Arjan, Larissa, Marjolein, Margot, Linda, Ilse, Inge, Jolanda en Karin E      
19.30 – 21.30 uur 

locatie: teams 

  

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

agenda 
Arjan geen 

 Notulen 11-5-2021 
Inkomende post: 

- 
 
Acties 
 

Arjan Agendapunten 
GMR en Gedifferentieerde haal- en breng 
tijden vervallen. 
 
OR wordt vandaag betrokken. 
Statuten OR worden aangeleverd. 
 
Willibrordus heeft nog geen insta. Ilse neemt 
hier een beslissing over. 
 
Op donderdag is de bridgeclub op school. 
Voorstel is om op donderdagen online te 
blijven vergaderen.  
 
Vergaderdata moeten nog nagekeken 
worden. Ilse komt er op terug. 

 Lopende zaken Willibrordus 
Korte vragen met korte antwoorden: 

 Stand van zaken Corona 
o Aanblijven van 

gedifferentieerde haal- en 
brengtijden. 

 Wat zijn de uitdagingen voor 2021-
2022 

 
Punten uit model jaarplan CNV agenda: 

 - 
 

Ilse Corona: Goed gestart. Startijden zijn weer 
gelijkgetrokken. Er is ook geen wegafzetting 
meer.  
Een leerling positief getest is groep 6.  
RT-er in quarantaine. Toch wel weer een 
beetje schrikken.  
 
Uitdagingen komend schooljaar: Voldoende 
docenten voor de groepen.  
 
 



Overige punten/ ontwikkelingen 
 NPO gelden 
 Formatie/vacatures 

 

Door de NPO gelden zijn er extra handen in de 
school.  
Extra aandacht besteden aan de fijne 
motoriek bij jongere kinderen. Door de 
lockdown minder aandacht. Wat zien we en 
waar gaan we mee aan de slag? 
Voor de groepsdynamiek is er iemand 
geweest die in alle klassen geobserveerd 
heeft. Tijdens de studiedag gaan we praten 
om de doorgaande lijn strakker neer te 
zetten. Bv. De timer. Er is ook een 
mogelijkheid om één op één feedback te 
krijgen. We weten nog niet of dit observeren 
en bespreken elk jaar gebeurd. We zijn 
binnenkort aan de beurt voor de audit. Die 
doen ongeveer hetzelfde. Op maandag 15 
november komen ze. Er kunnen ook ouders 
geïnterviewd worden. De MR stelt zich 
hiervoor beschikbaar. 
NPO gelden: Rots en water; de extra handen 
zijn luxe; methode Staal (spelling) wordt 
toegelicht door een expert. Wordt ook met 
Pluspunt gedaan.  
 
Formatie en vacatures. 
Kalisto heeft een vacature open gezet voor 
vier Zij-instromers. 
 
Per vandaag is er een nieuwe leerkracht ook 
op de onderdag in groep 3 gestart.  
1 oktober 330 leerlingen. Dat is plus 5 op de 
prognose. 

Pauze    
 GMR Larissa Er is geen terugkoppeling, de GMR 

vergadering vindt volgende week plaats.  
Met het vertrek van Anne-Marie, heeft Karin 
Kolijn de vrijgekomen plaats in de GMR 
overgenomen.  
Larissa heeft de vraag neergelegd of er live 
vergaderd moet worden of online. 

 Externe uiting, MR advies Margot Het advies van de MR is vóór het schooljaar 
overgedragen. Het is nu aan het 
docententeam om verder invulling te geven. 
De taak moet nog belegd worden binnen het 
docententeam, daarna kan pas de eerste post 
verwacht worden. Inge bespreekt de taak met 
Ilse.  
Bezoek aan de poffertjeskraam kan de eerste 
post worden.  
 



De MR blijft graag op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 

 Vrijwillige ouderbijdrage: besteding huidig 
schooljaar en begroting volgend schooljaar 
(= Jaarrekening OR) 

OR Marianne van de OR vertelt over de begroting 
van de OR. Ze gaat het eerst met Jacqueline 
en Ilse doornemen en rapporteert daarna aan 
de MR. Door minder bestedingen in afgelopen 
jaar is er reserve opgebouwd. De entree 
gelden zijn vorig jaar niet betaald, maar de  
bussen wel. Wat te doen met deze financiële 
ruimte zal na overleg met Ilse duidelijk 
worden. 
Door een wetswijziging is het verplicht om 
alle kinderen mee te laten doen bij 
activiteiten die door de OR georganiseerd 
worden. Voor de gezinnen die de 
ouderbijdrage niet kunnen betalen is er geld 
gereserveerd in de begroting. Dit was vorige 
jaren ook al.  
Terugkijkend naar afgelopen corona periode 
is het fijn als er eerder overleg is over 
uitgaven die niet begroot zijn. 

 Medezeggenschapsstatuut Arjan Het medezeggenschapsstatuut is opgesteld 
door Kalisto. We controleren allen of er 
onjuistheden in staan, voor de volgende 
vergadering. Arjan verzameld deze.  
 

 MR reglement Arjan  Het is al opgevallen dat er een jaarverslag 
gemaakt moet worden. Dit is nog niet gedaan. 
Arjan gaat na wat er in moet staan en maakt 
deze daarna. 
We controleren het MR regelement en geven 
verdere nodige aanpassingen door aan Arjan 
voor de volgende vergadering. 

 Huishoudelijk reglement MR Arjan Bij de taakomschrijving van de voorzitter 
komt : een stukje schrijven op social schools. 
Art. 10 wordt door Arjan herschreven. 
We controleren het huishoudelijk regelement 
MR en geven verdere nodige aanpassingen 
door aan Arjan voor de volgende vergadering. 
 

 Vergaderplanning Jolanda Bekijkt Ilse nog.(zie acties) 
    
 Rondvraag  Larissa is begonnen aan haar 4e jaar in de MR. 

Ze spreekt haar wens uit om vroegtijdig de 
verkiezingen op te starten en opvolging tijdig 
in de tweede helft van het schooljaar te 
verzorgen. 
 
Actualiseren van de website zodat zoekende 
ouders meer geïnformeerd worden over de 
school. Het personeel zou het verder 



oppakken en in het team bespreken. In het 
advies van de MR is bijvoorbeeld gesproken 
over het maken van filmpjes waarin de school 
te zien is.   
 
Inge is dit schooljaar de  antipestcoördinator. 
Ze volgt daarvoor een cursus. Ze gaat het 
pestprotocol bekijken. 
Inge suggereert om als MR een ouderavond te 
organiseren met als thema Rots en Water 
training. De MR reageert enthousiast. 
 
Margot meldt dat het fijn zou zijn als er weer 
meer contact zou kunnen zijn tussen ouders 
en leerkrachten. Het contact per mail wordt 
door de ouders als een obstakel ervaren. 

 Sluiting  21.30 uur. 
 

Volgende vergaderingen: 

 Staat als actie uit om te plannen 

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 

 Formatieoverzicht n.a.v. teldatum leerlingen 1 okt  
 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 

A 
 
 
 
C 
 
A 

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 
 
 

 


