
Notulen 

Medezeggenschapsraad 

Willibrordus School 

Datum: Dinsdag 4 oktober   19.30 – 20.30 uur 

Aanwezig: oudergeleding MR (Arjan, Margot, Marjolein, Rieneke) 

locatie:  online  

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

agenda 
Arjan Doordat alleen de 

oudergeleiding aanwezig is, 
wordt het eerste agendadeel 
(tot aan de pauze) 
verschoven naar de 
eerstvolgende vergadering 

 Organisatie MR, 2022-2023 Arjan  
 Notulen 21-6-2022 

Inkomende post: 
mail Tessa Groen - tv kijken tijdens 
eetmomenten 
Jaarplan op 1 A4 2022-2023 Willibrordus 
Sectorplan COVID-19 - Kalisto- Willibrordus 

 
Acties 
 

Arjan  

    
19:40 Lopende zaken Willibrordus 

Korte vragen met korte antwoorden: 
 Hoe bevalt Kwink? 
 Start nieuw schooljaar met nieuwe formatie 
 StaVaZa fysieke omgang docent met leerling 
 Hebben alle kinderen eten mee? 
 Tv kijken tijdens eetmomenten 
 
 
Punten uit model jaarplan CNV agenda: 

- Geen 
Input Ilse 

- Jaarplan 
- Coronaplan 
- Opzet rondleidingen 

 Naar volgende vergadering 



 
Pauze    
20:20 Begroting OR: besteding huidig schooljaar en 

begroting volgend schooljaar (= Jaarrekening OR) 
Marianne 
Sharon 

Doorgeschoven naar 
volgende vergadering. Kort 
besproken: in principe goed 
gekeurd, liefst 
mogelijkheden bekijken hoe 
inkomsten te vergroten en 
uitgaven te reduceren voor 
kloppende begroting 
komende jaren. 

 GMR Oudergeleding Arjan Moet nog ingevuld worden, 
acties: 

- Margot vraagt 
Annelieke. Zo niet, 
dan: 

- benadert Rieneke  
ouders die zich 
verkiesbaar hebben 
gesteld voor MR 

- anders bericht via 
social schools 

 Activiteitenplan voortgang  (Hoe kun je kinderen 
zelfstandiger maken) 

Linda XXX 

 Pindakaas in beleid? Rieneke Met Ilse bespreken 
 Houtskoolschet smeerjaren beleidsplan Rieneke Speerpunten besproken. 

Doel was mening van ouders 
hierover te horen. Kalisto wil 
o.a. boven landelijk CITO-
gemiddelde scoren, een goed 
plan voor 
personeelsbezetting hebben 
en onderlinge banden 
verbeteren. Feedback van 
aanwezige ouders was dat 
kwaliteit van onderwijs in 
meer aspecten zit dan de 
CITO-score. In januari vindt 
vervolg overleg plaats. 

 Sponsorcommissie inrichten   Arjan Larissa gesproken; zij komt 
zsm met een plan van 
aanpak 

 Scholing MR nieuwe leden Arjan Binnenkort zijn data voor 
MR-cursus bekend, Rieneke 
bekijkt dan of het een 
toegevoegde waarde heeft 
om deze te volgen gezien 
haar ervaring 

 • Update & checken  
o Medezeggenschapsstatuut 
o MR reglement 

Arjan Regelementen worden 
binnenkort doorgestuurd ter 
aanvulling / correctie e.d. 



o Huishoudelijk reglement MR 
 Jaarplanning vergaderingen Jolanda Geen jaarplanning nog, 

voorstel voor eerstvolgende 
vergadering is dinsdag 1 nov 
of dinsdag 8 nov (met 
voorkeur voor 8 nov vanuit 
oudergeleding) 

 Met zijn allen op de foto. 
 

Allemaal Volgende keer  

 Rondvraag  Note: alle inkomende post 
wordt doorgeschoven naar 
volgende vergadering 
Veiligheidsprotocol 
aanwezig? 
Pindakaas beleid? 

 Sluiting   
    
 Foto moment Allemaal  

 

Volgende vergaderingen: 

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 
 
 



 


