
Notulen 

Medezeggenschapsraad 

Willibrordus School 

Datum: maandag 14 september 2020   19.30 – 21.30 uur 

Aanwezig: Linda, Marjolein, Hellen, Arjan, Larissa, Hilda, Ilse, Jolanda, Inge, Karin E 

Wat Actiepunt 

Opening  

Welkom Marjolein 
Welkom Hellen 

Schouenberg 

Welkom Linda, Marjolein en Hellen. 

Mededelingen, ingekomen post, 
vaststellen agenda 

Manon heeft afscheid genomen van de MR. Een bedankje 
is op zijn plaats. Via Ilse wordt er een berichtje op Social 
schools geplaatst.  

Notulen 29-6-2020 
Actiepunten 

Vastgelegd. 
Pestprotocol staat op de website. 

Lopende zaken Willibrordus  

Corona maatregelen, 
gevolgen voor de kinderen 
(zittenblijvers, adviezen) 
leerpunten 
Predicaat Excellente school 
Continurooster 
Financiering badhanddoek 
Cito toets eind september 
Informatie filmpjes 
Sinterklaasviering (Tamara 
uitnodigen) 

Wat wisselingen binnen het team. Groep 8 nieuw Marjolein 
en Sophie, In groep 7 Kyra en Boy. Ze hebben zich 
voorgesteld op Social Schools. Chantal van Wamel  heeft 
aangegeven dat zij ontslag neemt. Ook reìntegratie 
trajecten van Karin Kolijn en Sonja. 
Corona heeft invloed op de dagelijkse gang van zaken. Voor 
de Corona niet met de ouders gedeeld of het kind zou 
doubleren, dan gebeurt het ook niet. We proberen de 
kinderen goed te volgen. 
Predicaat Excellente School, de aanvraag sluit eind oktober. 
We gaan het verkennen en besluiten of we de volgende 
ronde meedoen.  
Continurooster. Wat is de meerwaarde? We gaan dat 
verkennen. De vraag kan vanuit de ouders of vanuit de 
leerkrachten komen. 
De financiering van de badhanddoek wordt teruggekaatst 
naar de ouderraad. Het grootste gedeelte van de 
ouderbijdrage is blijven staan. 
Cito eind september. Via een brief is er gecommuniceerd 
dat de cito werd doorgeschoven. We zijn heel benieuwd 
naar de ontwikkelingen van het kind. Ook voor ons als 
school is het belangrijk om te kijken Waar staat het kind nu 
en hoe gaan we verder?  
Ouders met vragen: stuur ze terug naar de leerkracht. De 
informatiefilmpjes zijn super.  
Sinterklaasviering moeten we op korte termijn over 
brainstormen. Tamara sluit aan. We gaan over op een 



andere vorm. De hele zwarte Pieten kunnen niet meer.. 
Bijvoorbeeld bellen met andere scholen en ruilen van 
Sinterklaas en pieten. 

  

GMR Aanpak directievoering is eind juni goed gekeurd. Wanneer 
wordt er geëvalueerd? GMR wil actief betrokken worden 
bij het functioneren/meerwaarde van de 
meerscholendirecteur. Nieuwe functieprofielen is unaniem 
goedkeuring aan gegeven.  

Medezeggenschapsstatuut 
Kalisto 
Advies aanvraag 
meerscholen directeur 

Advies aanvraag meerscholendirecteur: Na Janneke was 
het lastig om nieuw te werven. Het is moeilijk om de 
continuïteit te waarborgen. Na de pilot is uit de evaluatie 
naar voren gekomen dat 4 scholen goed geclusterd kon 
worden. Er is lang en goed over nagedacht. Omdat de 
Regenboog een grote school is, is er een cluster van 3 
geworden. Ook is er de  meerwaarde van 2 grote scholen. 
Helen heeft contact met de Stichtse Vecht.  

Evaluatie MR verkiezing Wat voor informatie geef je mee? Op de website zou meer 
over de MR moeten staan. Dit punt wordt door Arjan en 
Larissa voorbereid. Inge neemt contact op met Simone 
over het beheer van de website.  

Rondje administratie, wie is 
wanneer gestart bij de MR 
(oudergeleding) 

Larissa en Hilde zitten er nu 2 jaar in, Arjan zit er voor het 
eerste jaar in en Marjolein begint dit jaar. Arjan stuurt een 
datumprikker rond om een borrel te organiseren. 

MR op website, inclusief verslagen 
ed. 

Zie boven. 

Rondvraag Agendapunten voor de komende keer: 
Sinterklaasfeest. 
Uitnodigen van de OR. 
Corona maatregelen. 
Formatie overzicht door Ilse . 
Keuzes die voorafgaan aan de schoolbegroting. 
GMR. 
Kerst. 
MR op de website. 
De taken van Manon worden onder Inge en Jolanda 
verdeeld. 
Filmpje van de rugzakken komt via Margot op school. 
Larissa regelt het. 

Sluiting  

 

Volgende vergaderingen: 

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



Alle starten om 19:30 en eindigen 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 

 

 

 


