
Notulen 

Medezeggenschapsraad 

Willibrordus School 

Datum: Donderdag 12 mei maart  19.30 – 21.30 uur 

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

locatie:  Online Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

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

agenda 
Arjan  

 Notulen 12-3-2022 
Inkomende post: 
 03UBPDF Willibrordus Verus 

leerlingprognosse jan 2022 
 Concept vakantierooster Willibrordus 2022 

2023 
 Formatieplan Willibrordus 2022-2023 
 Leerlingtevredenheid en veiligheid school 
 Medewerkertevredenheid school 
 Oudertevredenheid School 
 
Acties 
 

Arjan  

 Lopende zaken Willibrordus 
Korte vragen met korte antwoorden: 

 School voor Oekraïense kinderen. 
 Sponsorcommissie, convenant binnen 

Kalisto. En akkoord directie 
 Brief vrijwillige ouderbijdrage groep 8 

kamp 
 Leerlingtevredenheid en veiligheid 

school 
 Medewerkertevredenheid school 
 Oudertevredenheid School 
 Vertrek juf Sonia 

 
Punten uit model jaarplan CNV agenda: 

 Vakantie regeling 
 Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 

leerlingen 1 februari 

Ilse Vanuit de gemeente zijn er twee centrale 
taalklassen opgezet in Maarssen en 
Maarssenbroek voor de Oekraïense kinderen 
vanaf groep 3. Oekraïense kleuters mogen in 
het reguliere onderwijs instromen. 
 
Tav de eventueel te vormen 
sponsorcommissie wil de financieel directeur 
van Stichting Kalisto nog een en ander 
verder uitzoeken.  
 
Verzoek om nogmaals nadrukkelijk te 
vermelden dat de ouderbijdrage alsmede 
kampbijdrage vrijwillig is en geen 
verplichting. In de communicatie graag 
aandacht hiervoor. 
 



 Formatieplan 
 Schoolplan evalueren; jaarplan 
 Vergaderplanning 
 Evalueren taakbeleid; concept versie 

In het algemeen zijn de leerlingen-, ouder- 
en medewerkerstevredenheid als goed 
beoordeeld met een paar aandachtspunten. 
 
MR geeft aan dat er nogal wat verwarring is 
ontstaan mbt rondom de communicatie en 
het vertrek van juf Sonja. Ilse geeft aan dit 
op te pakken en zal dit rechtstreeks met juf 
Sonja bespreken. 
 
De vakantieregeling is besproken. De 
vakanties zijn binnen Breukelen afgestemd 
met de Basisscholen en middelbare scholen. 
De studiedagen zijn door school vrij in te 
vullen. De vrijdag voor de krokusvakantie 
wordt op verzoek van de docenten volgend 
jaar geen studiedag. De directie heeft 
daarop besloten om het jaar deze vrijdag 
een studiedag in te plannen.  
 
Op 1 februari heeft de telling 
plaatsgevonden. Een en ander beschreven in 
Verus leerlingprognose. Op teldatum waren 
er 340 leerlingen. De prognose geeft een 
krimp van het aantal kinderen in Breukelen 
aan en daarmee een krimpend aantal 
leerlingen. 
 
In het formatieplan staat dat komend 
leerjaar groep 4 en 5 uit 3 klassen bestaat. 
(groep 4, groep 4/5 en groep5). Dit is de 
uitkomst van de financiële afweging om te 
moeten bezuinigen op personeelskosten. 
Diverse scenario’s zijn afgewogen en deze 
variant is het geworden. De 
personeelsgeleding van de MR heeft hierbij 
stemrecht. Het formatieplan is unaniem 
aangenomen.  De vooruitzichten voor de 
formatie van 2022/2023 zijn goed. Maar 
meestal komen opzeggingen pas eind juni 
binnen.  
 
Er zijn geen ingrijpende ontwikkelingen op 
het jaarplan.  
 
Jolanda maakt een vergaderplanning voor 
komend jaar.  
 
Er is nog geen conceptversie voor het 
taakbeleid. 

Pauze    



20:35 GMR 
Oudergeleding 

Larissa 24 mei is de volgende GMR vergadering. 
Binnen de huidige oudergeleding is geen 
enthousiasme om Larissa’s plaats in te 
nemen in de GMR. We komen hier in de 
volgende vergadering op terug.  

 Sponsorcommissie voor Willibrordus  Larissa Goede ideeën doorsturen naar Larissa. Maar 
eerst nog wachten op de toestemming 
vanuit Kalisto. 

 Activiteitenplan/scholing MR: begroting MR 
vaststellen (voor 1 mei bij de directeur) 

Arjan 2 jaar geleden is voor het laatst een activiteit 
georganiseerd. Nu kunnen we weer een 
nieuwe activiteit organiseren. Jolanda stelt 
als onderwerp digitale geletterdheid voor. 
Linda vult aan om het als driehoek te 
nemen; kind, ouders, school. Inge geeft als 
aanvulling om het in de week van de digitale 
geletterdheid (in november) te doen. Er zijn 
bureaus die dit organiseren. Inge gaat 
onderzoeken wat het kost, samen met Linda. 

 Voortgang MR verkiezing  Arjan Er zijn 4 aanmeldingen tot nu toe. Marjolein 
heeft gekeken naar Survey Monkey. Het kan 
ook in Social schools. Daarin de link naar de 
Survey Monkey. Kandidaten moeten max 1 
a4 inleveren met foto. Arjan stuurt dit 
verzoek naar de kandidaten. Er worden 
vragen opgesteld waar de kandidaten 
invulling aan hun persoonlijke bericht 
kunnen geven.  Marjolein maakt de link. 
Arjan houdt haar op de hoogte. Vrijdag 27 
mei moet het stukje door de kandidaten 
ingeleverd zijn.  

 Vrijwillige ouderbijdrage  Arjan Volgende vergadering komt de OR langs met 
de begroting. Arjan heeft een overzicht van 
de huidige inkomsten en uitgaven. Gaat dit 
straks dekkend zijn? Wat adviseren wij? 
Uitleg over de besteding van de 
ouderbijdrage aan de ouders zodat ze meer 
gemotiveerd zijn om te betalen. Wij willen 
een duidelijke begroting waarin 80 procent 
betaalt zodat we naar de toekomst toe alles 
mogelijk blijven houden. De MR wil een 
meer gespecificeerde begroting. De MR wil 
ernaartoe werken dat de buffer niet jaarlijks 
aangesproken wordt en er een gezonde 
financiële huishouding zichtbaar is.  

 Sponsorcommissie inrichten 
(doelstellingen/brainstorm)  

Larissa Vervallen 

    
    
 Rondvraag  Margot: Om goed te kunnen leren moet je 

gezond eten. Bij de cito mogen de kinderen 
snoep meenemen ipv kauwgom (vroeger). 



Ook op schoolreisjes en schoolkamp wordt 
er veel snoep meegenomen. Is dat 
proportioneel?  
Larissa: Inge zou jij ook naar Ilse mee willen 
nemen dat de sponsorcommissie een goed 
idee is om geld in het laatje te krijgen, juist 
in tijden van tekorten. 
De volgende vergadering begint een half uur 
eerder om 19.00 uur i.v.m. de afsluitende 
borrel. 

 Sluiting   
 

Volgende vergaderingen: 

 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 
 
 



 


