
Notulen 

Medezeggenschapsraad 

Willibrordus School 

Datum: Dinsdag 11 mei 2021   19.30 – 21.30 uur 

 

Tijd Wat Wie   

19:30 Opening Arjan Deelnemers: Arjan, Larissa, Margot, Ilse, Jolanda, 
Linda, Inge, Marjolein en Karin E. 

    

 Mededelingen, ingekomen post, 
vaststellen agenda 

Arjan  

 Notulen 15-3-2021 
Inkomende post: 

• Binnenbos 

• Concept vakantierooster 
Willibrordus 2021-2022 

• Brief scholen primair 
onderwijs[23467] 

Actiepunten 

Arjan Notulen zijn vastgesteld en mogen op de website.  
 
Account voor social schools voor de MR is gelukt. 
Arjan kan posten. 
 

 GMR Larissa Vergadering niet doorgegaan, er valt dus niets te 
melden. 

 MR op website Larissa/Arjan  Larissa meldt dat het niet goed is. Er staat 3 jaar 
en het moet bij beide kopjes 4 jaar worden. 
Jolanda verkort de notulen en Simone zet ze op de 
website. Agenda moet een week van tevoren op de 
website gezet worden. Actuele foto’s van de MR 
leden moeten nog op de website gezet worden. Dit 
leek niet mogelijk, daar wordt nog een keer naar 
gevraagd. (Jolanda) 

 Communicatie MR via social 
schools (samenvatting) 

Arjan De samenvatting van Arjan was prima als 
voorbeeld hoe we op social schools gaan 
communiceren. Notulen worden na de vergadering 
rondgestuurd aan de MR leden. Worden ze binnen 
een week goedgekeurd, dan kunnen ze op de 
website. In de samenvatting kan er dan naar 
verwezen worden. Aankondiging van de agenda 
wordt ook op social schools gedaan. Een dag 
eerder wordt deze naar Simone gestuurd zodat zij 
hem op de website kan zetten. 

 Externe uiting, MR advies Margot Oudergeleding heeft ideeën geopperd. Margot 
heeft een A4 gemaakt. Hoe kunnen we de 
Willibrordus nog aantrekkelijker maken?  Wat 
zouden we als speerpunten terug willen laten 



komen op de website? Leerlijnen bij de kleuters, 
groepsdoorbrekend onderwijs, virtuele introductie 
van de school, leerlingen aan het woord, ouders 
aan het woord, voorbereiding op het 
vervolgonderwijs en de maatschappij (vaste 
jaarlijkse activiteiten). Deze onderwerpen kun je 
dynamisch aanbieden. Een jaar lang een kalender 
over deze onderwerpen visueel aanbieden, kort en 
krachtig.  
De website van de Bijenschans is up to date en een 
mooi voorbeeld.  
Oudergeleding MR gaat dit een stap verder 
uitwerken en aanbieden aan de directie. 
Uitganspunt is om in het nieuwe schooljaar te 
starten met online uitingen. 

 Omgang met onbewuste 
discriminatie (bv. hanky panky 
shanghai) 

Arjan Onbewuste discriminatie blijft een belangrijk 
onderwerp. De docenten zijn zich bewust van dat 
het aanbieden van stereotypen genuanceerd moet. 
In een dagopstart wordt er nogmaals aandacht 
voor gevraagd. Een lied als ‘Hanky panky shanghay’ 
willen we niet meer aangeleerd hebben in de 
kleuterklassen. 

 Binnenbos Larissa Er is reeds een kweekkast vanuit het 
innovatiefonds. Het idee is dus goed, maar er is 
een dergelijke activiteit 

 Muziekles en Leerorkest Stichtse 
Vecht. 

Larissa Op de Willibrordus wordt gebruik gemaakt van 123 
zing. We bieden dus al aan. Tevens is het initiatief 
voor leerorkest enkele jaren geleden beoordeeld 
en besloten om niet mee te doen vanwege de 
verplichtingen en de hoge mate van muziekles die 
de leerlingen reeds krijgen. 

 Vergaderplanning Arjan Jolanda maakt de nieuwe vergaderplanning en 
houdt daarbij rekening met de vakantieplanning. 
Dinsdag en donderdag worden de vergaderdagen. 

Pauze    

 Lopende zaken Willibrordus 
Korte vragen met korte 
antwoorden: 

Streefniveau Reken (1F 
of 1S) 
 
 
 
 
 
 
 
Budget vergroten via 
sponsorkliks.com 
 

 

Ilse Ilse sluit aan vanaf 20:30 
Basisniveau 1F hebben alle kinderen en moeten dit 
aan het einde van de basisschool beheersen. 
Welke kinderen kunnen deze stap verbeteren naar 
1S niveau?  
Per vakgebied hebben we naar de 
referentieniveaus gekeken. Ook wordt er per kind 
gekeken welk niveau zij kunnen halen. Ons streven 
is dat bij rekenen op 70% van de leerlingen op 1S 
te eindigt. Dit ligt boven het landelijk 
ambitieniveau. 
 
Het is niet duidelijk of wij via sponsoring geld 
binnen mogen krijgen, bijvoorbeeld via 
sponsorkliks.com. Ilse vraagt na. 
  



 
 
Punten uit model jaarplan CNV 
agenda: 

• Activiteitenplan/scholing  
begroting MR vaststellen  

• Schoolplan evalueren 
jaarplan  
 

 

• Evalueren taakbeleid 
concept versie 

 
 
 
Update corona 
 
 
 
NPO gelden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatie  
 
 
Wijzigen starttijden 
 
 
 
 
 
Vakantierooster 
 
 
 
TSO 

Arjan brengt Ilse op de hoogte van de externe 
uitingen van de MR.  
 
De MR heeft geen begroting en ook niet gemaakt. 
Voor activiteiten maakt Ilse er geld voor vrij. 
 
Schoolplan staat voor de komende tijd op het 
rooster. Ook het nieuwe jaarplan wordt opgesteld 
en gedeeld. Tijdens de laatste vergadering deelt 
Ilse dit met de MR. 
Taakbeleid: Werkverdelingsplan wordt met het 
team besproken. 
Schoolgids is afhankelijk van praktische zaken. Heel 
veel zal er gelijk blijven. Voor 1 juli is het bij de MR. 
 
Lopende zaken Ilse: 
Corona blijft een hot item. 14 mensen zijn positief 
getest geweest. Cito groep 8 zou voor de vakantie 
zijn, wordt na de vakantie (volgende week). 
  
NPO gelden wordt een opzet voor gemaakt. 700 
euro per leerling komend schooljaar. Is met het 
team overlegd. MR moet instemmen. Investeren 
op leerlingniveau. Bv extra geld voor externe 
begeleiding bij de rekenmethode. Extra handen in 
de klas. Meer RT, klassenassistentie. Op sociaal 
emotioneel vlak externe inzetten voor het welzijn 
van de kinderen. MR krijgt een 
instemmingsverzoek. 
 
Formatie plaatje rond krijgen. IB bovenbouw is 
bekend. Wordt ingewerkt. 
 
Wij zijn gedwongen om gespreide start en 
eindtijden te doen. Wat is er mogelijk? Tot de 
zomer de tijden iets veranderen. Starten om 8.25 
of 8.35. Eindigen om 15.10 en 15.20 uur. BSO is 
akkoord.  De MR stemt in.  
 
Vakantierooster: Het is een beetje zoeken om de 
studiedagen in te lassen. Al afgestemd met VO en 
PO in Breukelen.  
 
TSO zoveel mogelijk thuis eten tussen de middag.  
 
 

 Locatie Borrel Arjan Jippie!!!!! Het is moeilijk om in te schatten of het 
op school mag. Catering regelen we t.z.t.  

 Rondvraag   

 Sluiting   
 



 

 

Volgende vergaderingen: 

• Donderdag 01-07 
• Borrel vrijdag 09-07  

 

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 

 

 

 


