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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool de Willibrordus van 
het schooljaar 2020 - 2021. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de MR in het schooljaar 2020 
-2021 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 bestaat uit 8 
vertegenwoordigers, 4 leerkrachten en 4 ouders. 

De samenstelling in het schooljaar 2020-2021 was als volgt: 
Personeelsgeleding 

Naam Zittend Jaar Opmerking 
Jolanda van der Ploeg 2020-2021 1e jaar 5e periode 
Karin Ellenbroek 2018-2019 3e jaar 2e periode 
Linda van Teylingen-
Kroon 

2020-2021 1e jaar 1e periode 

Inge Wijlacker 2018-2019 3e jaar 1e periode 
 



Oudergeleding 
Naam Zittend Jaar Opmerking 
Arjan Haak 2019-2020 2e jaar Voorzitter 
Larissa van de Berg 2018-2019 3e jaar Heeft zitting in GMR 
Hilde Jorna 2018-2019 3e jaar 2-2021 verhuisd 
Marjolein Hoozemans 2020-2021 1e jaar  
Margot Sevriens 2020-21 1e jaar 2-2021 gestart 

 

Wijzigingen in MR geleding 
Manon Koetsveld is teruggetreden. Linda van Teylingen-Kroon heeft deze plaats in de 
personeelsgeleding ingevuld.  

Derk van der Harst is na 6 jaar teruggetreden uit de oudergeleding. In het nieuwe schooljaar heeft 
Marjolein Hoozemans de plaats ingevuld.  

In de loop van het schooljaar is Hilde Jorna uitgetreden vanwege verhuizing. De vrijgekomen plaats is 
ingevuld door de nummer twee van voorgaande verkiezingen; Margot Sevriens. 

Scholing 
Arjan, Margot en Marjolein hebben de MR cursus gevolgd 

Vergaderdata 

 maandag 14 -09 
 dinsdag 17-11 
 donderdag 14 -01 
 maandag 08-03 
 dinsdag 11-05  
 donderdag 01-07  

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 nemen 
Larissa van de Berg en Hilde Jorna vanuit de oudergeleiding  deel, Anne-Marie Vendrig 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 ouderraad is uitgenodigd om de begroting te bespreken. Dit is in de start van het schooljaar 
succesvol gebeurd. Aan het einde van het schooljaar, bij bespreking van de begroting van 2021-2022 
zijn er geen stukken verstuurd en heeft de OR ook niet deelgenomen aan de vergadering.  



Ouders 
Via ingekomen post zijn vragen bij de MR ingediend, deze zijn behandeld en teruggekoppeld. 
Hiernaast is vanaf maart 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 2020-2021 zijn diverse onderwerpen de revue gepasseerd. Naast de standaard 
onderwerpen lichten we hieronder een aantal onderwerpen uit. 

Corona 
Al in het voorgaande schooljaar heeft de school flink te maken gehad met corona. Thuisonderwijs en 
onderwijs op afstand zijn bekende elementen. De MR wordt in deze periode 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 adviezen van de MR zijn onder andere om het gespreid starten van de 
lessen tot aan de zomervakantie aan te houden. Verstoring in de laatste weken was minder gewenst. 
De MR heeft ook zijn complimenten meermaals uitgesproken over hoe de school het online lesgeven 
vorm heeft weten te geven. Op andere scholen zien we wel andere gang van zaken.  

Externe uitingen 
De MR heeft opgemerkt dat de externe communicatie van de school beperkt is. Ouders willen zich 
breder kunnen oriënteren via meerdere kanalen. De website geeft heel feitelijke informatie, waar de 
socials meer de sfeer weergeven. De MR komt met een advies voor externe communicatie. Dit moet 
ertoe leiden dat ouders een betere keuze kunnen maken waarmee meer ouders kiezen voor de 
Willibrordus en de huidige formatie van telkens 2 klassen per leerjaar op langere termijn in stand 
gehouden kan worden.  

Formatie 
Waar eerst de formatie compleet is, worden enkele contracten toch nog vlak voor 1 juli opgezegd. Is 
overleg met de MR en samen met de MR zijn de sollicitatie procedures gestart en doorlopen. Dit 
heeft ertoe geleid dat de formatie voor 2021-2022 toch weer rond was. Formatie en de beperkte 
beschikbaarheid van docenten blijft een aandachtspunt voor komend schooljaar. 

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. Deze is echter niet besproken en de bijdrage voor 2021-2022 is derhalve niet 



goedgekeurd. De OR was genodigd, maar bleef afwezig, ook waren de nodige stukken niet 
aangeleverd. Dit was een teleurstelling mede omdat de OR op eigen initiatief de gelden in het 
coronajaar anders aangewend heeft. De MR is het controlerend orgaan van de OR en wil daarom 
goede betrokkenheid bij de begroting en verantwoording voor de exploitatie. De MR heeft de OR  
uitgenodigd om in het nieuwe schooljaar de begroting te bespreken. 


