
Notulen 

Medezeggenschapsraad 

Willibrordus School 

Datum: Donderdag 1 juli 2021   19.30 – 21.30 uur 

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

Afwezig: Margot 

locatie: 

via Teams 

 

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

vaststellen agenda 
Arjan  

 Notulen 11-5-2021 
Inkomende post: 
 E-mail aandacht voor inclusiviteit 
 Voorstel vergaderdata MR 21-22 
 Overzicht NPO ideeën en kosten 

(MR-team) (1) 
 Tussenevaluatie RIE juni 2021 
 Vensters Schoolgids Concept 

70002-03UB-000 22-6-2021 (1) 
 Werkverdelingsplan Willibrordus 

2021-2022 
 quotes onderwijs 
 MR Jaarplanning FB ^0 Instagram 

 
Acties 
 

Arjan  

19:45 Lopende zaken Willibrordus 
Korte vragen met korte antwoorden: 

 Stand van zaken Corona 
 Groep 8 kamp 
 Wijziging schoolwet en 

impact 
 

Ilse  Corona is rustig. Geen verplichte mondkapjes; 
buitenspelen uit de bubbel net als het 
groepsdoorbrekend werken weer mogelijk. 

 Kamp groep 8 is prima verlopen met veel 
plezier. 

 Kinderen gaan altijd mee op schoolreis. Voor 
de kampbijdrage is het fijn als er een buffer is. 
Wordt opgenomen met de OR. 



Punten uit model jaarplan CNV 
agenda: 

 Werkverdelingsplan 
vaststellen (besluit, PMR) 

 Tussenevaluatie PVA RIE – 
Verzuim 

 Schoolgids: concept versie 
(besluit OMR) 

 Evalueren taakbeleid:  
concept versie 

 
Overige punten/ ontwikkelingen 

 PNO gelden 
 Formatie/vacatures 

 

 PMR (werkverdelingsplan)  is vooraf met de 
teamgeleding afgestemd. Er is mee ingestemd 

 Tussenevaluatie PVA RIE: Comform planning 
worden de aanpassingen doorgevoerd 

 Heeft de MR opmerkingen of adviezen bij de 
schoolgids, lever ze individueel bij Ilse aan. Er 
staat nog steeds 3 jaar, moet 4 jaar zijn. 
Complimenten van Arjan voor de verbeterde 
opbouw van de schoolgids. 

 Taakbeleid is nog niet rond. Daarvoor moet de 
formatie eerst rond zijn.  

 NPO gelden. Er is een conceptplan waarin 700 
euro per lln vrij komt. Het is een tijdelijk 
budget. Wel met externe of tijdelijke 
aanstellingen. We gaan een traject met ‘Rots 
en Water’ lopen. Extra handen. Hoe kunnen we 
kinderen met een leerachterstand 
ondersteunen? Extra RT. Scholing en 
professionalisering van het team. Pluspunt is 
tijdens de Corona geïmplementeerd. Dit wordt 
door een deskundige gefinetuned. Staal is er al 
wat langer. Wordt deze methode nog optimaal 
gebruikt? De bedoeling is om dit aan te 
scherpen.  
Door de Corona was er wel iets verschuiving 
van ontwikkeling,  maar er is weinig echte 
vertraging. Er is officiële instemming nodig van 
de MR voor de NPO gelden. Er is ingestemd 
met de aanwezigen. In hoofdlijnen wordt dit 
naar de ouders gecommuniceerd.  
Als idee brengt Larissa in dat er mogelijk 
ouders kunnen bijspringen op school? Ilse 
neemt het mee. 

 Formatie/ vacatures. Spoedberaad met het 
team. Wat zijn de opties? Meerdere scenario’s. 
Combinatiegroepen gaat de voorkeur niet naar 
uit. Starten met een grote groep 3 en grote 
groep 4 met een onderwijsassistent. Kan de 
vacature gevuld worden, dan splitsen.  Bij de 
kleuters zijn er grote groepen om mee te 
starten. Een vierde groep is mogelijk als er een 
leerkracht gevonden is. Hier wordt begin 
volgende week een besluit over genomen. 
Over mogelijkheden van zij instromers; Binnen 
stichting Kalisto worden de zij-instromers 
opgeleid en begeleid. Zij het in niet al te grote 
getalen en pas na degelijke screening.  

 Vanuit de GMR wil men gaan kijken om de 
mobiliteit van leraren binnen Kalisto te 
stimuleren. Weg bij een school betekend dan 
niet meteen weg bij Kalisto.  



Pauze 20:30   
 Vrijwillige ouderbijdrage: besteding 

huidig schooljaar en begroting 
volgend schooljaar (= Jaarrekening 
OR) (besluit) 

Arjan  Een afmelding gehad van de OR. Voor het 
nieuwe jaar 370 lln, 40 euro per kind; budget 
van 14.000 euro. MR moet het budget 
goedkeuren. Kunnen wij de begroting te zien 
krijgen van de OR. Marjolein regelt het via de 
mail. Vragen in de MR mail, dan geeft 
Marjolein die door aan Marianne.  

 GMR Larissa  Adviesaanvraag kaderbegroting 20-22 
goedgekeurd.  

 Statuten van de OR moeten aangepast worden 
i.v.m. de wetswijziging. Deze worden collectief 
door de Stichting aangeleverd. 

 De grootste risico’s zijn het leraren tekort en de 
demografische ontwikkelingen (vergrijzing en 
minder kinderen). 

 NPO gelden zijn besproken en de noodzaak dat 
de MR moet instemmen. 

 Kwaliteit en ervaring binnen de GMR; 8 van de 
16 mensen zijn gewisseld. Hoe kun je de 
kwaliteit en ervaring waarborgen? Bv. Een 
maximaal aantal wisseling toestaan binnen de 
GMR. Annemarie zit in de GMR en gaat 
vertrekken. Dus hier komt een plek vrij. Hoe 
wordt dit op school opgelost? 

 MR op website Larissa/ 
Arjan 

Arjan heeft met Simone gesproken over de notulen 
op Social Schools. Foto’s zijn aangeleverd. 
Verschillend aantal pixels zijn het probleem. Op een 
moment foto’s maken van de leden (groepsfoto). 
Daarna foto toevoegen.  
Linda heeft de lay-out aangepast. 

 Communicatie MR via social schools 
(samenvatting) 

Arjan Arjan heeft de samenvatting gemaakt voor de 
notulen. Iedereen geeft een reactie op de notulen. 
Bijvoorbeeld: ‘gelezen’ en het versienummer er 
achter. Binnen 5 dagen moet je gereageerd hebben. 

 Externe uiting, MR advies Margot De externe zichtbaarheid van de school vergroten. 
De eerste week als de school weer open is, foto of 
artikel en nog vele andere ideeën op Instagram of 
facebook plaatsen. De leerkrachten zijn niet 
gemachtigd. Simone is daar de beheerder van.  Per 
maand een bepaalde groep aan bod laten komen. 
Een quote plaatsen. Jolanda oppert de razende 
reporters. Een leerkracht kan de taak krijgen om dit 
op zich te nemen gerelateerd aan het taakbeleid. 
LWG mediawijsheid (Inge en Jolanda) kunnen ook 
met de kinderen van groep 8 hier aan meewerken. 
Linda neemt het op zich om de eerste week iets te 
posten. Willibrordus heeft nog geen Instagram 
account. Ilse neemt hier de beslissing in. 



 Vergaderplanning (besluit) Arjan Jolanda gaat de planning aanpassen. De 
eerstvolgende datum wordt donderdag 30 
september. 

 Locatie Borrel (besluit) Arjan Voorstel is om na de eerste vergadering live te 
borrelen op school. De vergadering is van 19.00 uur 
tot 21.00 uur. Daarna borrel. 

    
 Rondvraag  Geen. 
21:30 Sluiting   

 

Volgende vergaderingen: 

30 september 2021 (eenmalig start om 21 uur) 

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 
 
 

 


