
Notulen 

Medezeggenschapsraad 

Willibrordus School 

Datum: Donderdag 20 januari  19.30 – 21.30 uur 

locatie:  Online 

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

  Chantal Ballegooij, Marianne de Bruijn sluiten tijdelijk aan. 

Afwezig: Linda. 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

 

Tijd Wat Wie  Actiepunt 
19:00 Opening Arjan  
    
 Mededelingen, ingekomen post, 

vaststellen agenda 
Arjan Linda wordt ziek gemeld door Ilse. 

Agendapunt GMR vergadering kan van de 
agenda af. 

 Notulen 16-11-2021 
Inkomende post: 

Begroting OR Schooljaar 2021 
2022 
Begroting en toelichting 2022 
De Willibrordus Breukelen 
KAL21-1002 advertentie 
Stichtse Vecht 

 
Acties 
 

Arjan Alle acties gelukt. 
Feedback op de advertentie KAL21-1002 heeft 
Ilse teruggegeven aan Martin. Wordt 
binnenkort gepubliceerd. Wij mogen hem zelf 
ook publiceren. Wordt gedeeld met de MR. 
 

 Lopende zaken Willibrordus 
Korte vragen met korte antwoorden: 

 Stand van zaken Corona 
 Ventilatie/ Airfilter in relatie 

tot Corona 
 Mogelijke aanpassing van 

indeling vakanties (3 weken 
kerst) 

 

Ilse Corona is een uitdaging. 4 teamleden hebben 
er last van. Het gaat hard. Je bent 7 dagen 
iemand kwijt. Dan moet er iemand anders voor 
de groep. Weinig mensen uit de invalpoel. Het 
is goochelen en puzzelen. Communicatie is 
helder. 7b is elke vrijdag een uitdaging. De 
intenties zijn er maar het is ingewikkeld.  
Ouders moeten hier hun verantwoordelijkheid 
nemen en aan alle regels houden. 
 



Punten uit model jaarplan CNV 
agenda: 

 Begroting met toelichting. 
 RI&E Bespreking voortgang 

arbo- gezondheidsbeleid en 
veiligheidsaspecten 

 Verwachte bijstellingen in het 
schoolplan 

 Evaluatie VSO-TSO-BSO en 
inzet ouders in school 

Punten februari 
 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 
 

Jolanda neemt het voorzitterschap over omdat 
de computer van Arjan om een update vraagt..  
 
Wij hebben een ventilatiesysteem en de 
leerkrachten ventileren goed. Verder blijft het 
een aangehouden punt. Larissa neemt het mee 
naar de GMR. Onder de aandacht van de 
ouders brengen dat de kinderen zich goed 
moeten kleden. 
 
De vakanties staan vast in de CAO. Er wordt 
dus niet gestuurd op een langere vakantie rond 
kerst komend jaar, na afgelopen kerstvakantie. 
 
Korte toelichting op de begroting. 
Kopieerkosten: door de lockdowns wordt er 
meer gekopieerd. Cito boekjes worden 
gekopieerd. De investering van het talentenlab 
zien we niet terug in de begroting van de OR. 
Subsidie voor het naschoolse aanbod bv 
handbaltoernooi, schaken etc. ligt stil door 
Corona. Meerjarenbegroting wordt door 
Larissa en Ilse besproken. Klopt de prognose? 
Volgende vergadering verder bespreken.  
 
Actiepunten zijn opgepakt en afgestreept van 
de RI&E. 
 
Verwachte bijstellingen in het schoolplan heeft 
te maken met Corona. Hierdoor worden de 
beschreven einddata niet gehaald. Verdere 
inzet van  Rots en water zal eerst door het 
team geëvalueerd worden.  
 
Evaluatie VSO-TSO-BSO en inzet ouders. Ilse 
heeft goede contacten met de BSO en TSO. Het 
loopt.  
 
Het onderwerp ‘continu rooster’ komt kort ter 
sprake. Als we het gaan hebben over het 
continu rooster dan moet de 
personeelsgeleding er als eerste er over eens 
zijn. In het verleden en nu is dit geen optie. 
 
Vooruitkijkend naar de standaard 
agendapunten in februari is er nog niets te 
melden. 
 
Toelichting: De OPR is een onderdeel van het 
samenwerkingsverband. Het SOP hebben we 
recentelijk opgesteld. 
 



In maart komt de formatie. De 
vakantieregeling komt ook begin maart.  

Pauze    
20:35 Vooruitgroep Chantal Chantal is stichting breed betrokken bij de 

Vooruitgroep. Er is ruimte voor gecreëerd in de 
begroting. Het loopt van vakantie tot vakantie. 
Leerlingen van groep 5/8 worden middels een 
aanmeldingsformulier aangemeld. De 
groepsgrootte is 5 leerlingen per leerjaar. 
Groep 5/8 samenwerken is belangrijk.  
Het is niet een vast programma. Je bent als 
school vrij om het zelf in te vullen bv de 
taxonomie van Bloom of de denksleutels. Na 
elke bijeenkomst is er een verslag voor de 
leerkrachten. Eerste ronde gewerkt met de 
kinderboekweek. Tweede ronde was 
programmeren. Het is niet vrijblijvend.  
Vanuit de stichting is er een keuze gevallen op 
‘Day a week school’. Dat hele traject wordt 
opgestart. Na de voorjaarsvakantie wordt er 
een dag gestart met DWS. Wij starten met de 
identificatieprocedure. Welke leerlingen 
zouden hiervoor in aanmerking kunnen 
komen? 

 Begroting OR Marianne Marianne van de OR sluit aan om de Begroting 
van de OR over schooljaar 2021-2022 te 
bespreken. De afgelopen 2 schooljaren lopen 
anders dan gepland. De begroting ziet er 
daardoor anders uit. Er zijn nog Tegoeden bij 
partijen waar 2 jaar geleden geannuleerd 
moest worden. Ook zijn er andere invulling van 
activiteiten en vallen er ‘standaard’ activiteiten 
uit. 
 
Aan de inkomsten kant wordt er gerekend met 
375 leerlingen. Dit komt niet overeen met de 
telling van 330 leerlingen. Marianne legt uit 
dat de jaarlijks door 85 tot 90 % van de ouders 
betaald wordt. Een deel daarvan betaald extra. 
Rond kerst had 60% van de ouders geld 
overgemaakt. Er komt nog een reminder. Het 
niet doorgaan van de kerstborrel zorgt ook 
voor minder inkomsten. Larissa vraag of een 
extra borrel in de eindperiode van het jaar niet 
een idee is om de financiën te  verbeteren.  
In geval van tekorten wordt er geteerd op een 
buffer die in eerdere jaren opgebouwd is. 
 
Er wordt door Arjan duidelijk aangegeven dat 
de volgende begroting in de vergadering van 
21 juni besproken zal worden. De 



aanwezigheid van de penningmeester wordt 
dan ook op prijs gesteld. Hoewel onwenselijk 
kan er dan ook eventueel tijdig een besluit 
genomen worden over aanpassing van de 
ouderbijdrage. 
 
 

 GMR 
Vergadering  
Opvolging 

Larissa Vergadering is vervallen.  
Einde van het schooljaar gaat Larissa uit de MR 
en GMR. Karin K heeft als extra taak de GMR 
gekregen. Lid van de GMR  hoeft niet persé 
iemand van de MR te zijn, maar dit is wel 
wenselijk. Er is nog geen opvolging vanuit de 
oudergeleding.  Indien we de plek niet 
opvullen, dan komt de plek te vervallen. 

 Plaatsvervangend voorzitter Arjan Bij deze is vastgelegd dat Jolanda 
plaatsvervangend voorzitter is samen met 
Linda. Zij rouleren. 

 MR verkiezingen Arjan Dit jaar moeten er verkiezingen georganiseerd 
worden omdat de 4 jaar periode van Larissa 
afloopt. Als we gaan werven voor een nieuwe 
kandidaat, kunnen we voorstellen dat ook de 
GMR taak erbij hoort, of iig informeren naar 
over deze optie. We stellen de volgende 
planning vast. In april starten we met werven 
van kandidaten. In mei de MR verkiezing 
organiseren en in juni het nieuwe MR lid 
welkom heten in de vergadering van 21 juni.   
De organisatie  op de agenda van 15 maart 
zetten (Arjan). 

 Definitief MR Regelement Arjan/Larissa Bij een verkiezing moet een ouder een aantal 
handtekeningen hebben. Dit  hebben we 
echter nooit gedaan. Uitzoeken of het wettelijk 
verplicht is (Larissa).  
We passen een schriftelijke stemming aan naar 
een persoonsgebonden stemming. Dan is 
digitaal ook een optie. 
Eén stem per ouder of personeelslid is duidelijk 
omschreven en hoeft geen aanpassing.  
Voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd 
en er wordt ingestemd met het document. 

    
 Rondvraag   
 Sluiting  21:30 

 

Volgende vergaderingen: 

 Dinsdag 15 maart: live 
 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 
 
 



 


