
Notulen 

Medezeggenschapsraad 

Willibrordus School 

Datum: Dinsdag 21 juni   19.00 – 21.00 uur 

locatie:  Willibrordus  

Tijd Wat Wie  Actiepunt 
19:00 Opening Arjan Larissa en Inge zijn de laatste keer aanwezig bij de 

MR. Rieneke heten we welkom als nieuw lid van 
de MR. 

    
 Mededelingen, ingekomen post, 

vaststellen agenda 
Arjan  

 Notulen 12-5-2022 
Inkomende post: 

Voorstel vergaderdata MR 
2022 
Sponsorbeleid vs 2019 
Vensters Schoolgids 
Willibrordus Concept 13-6-
2022 

Acties 
 

Arjan Op 4 oktober stellen we nieuwe vergaderdata 
vast. 

19:10 Begroting OR: besteding huidig 
schooljaar en begroting volgend 
schooljaar (= Jaarrekening OR) 
 

Marianne 
Sharon 

De exploitatie van huidig schooljaar en de 
begroting van komend schooljaar zijn besproken. 
Aan de inkomsten zijde wordt duidelijk dat 92% 
van de begroting opgehaald is. Voor circa 12 tot 
15% van de kinderen is niet betaald. Ouders  
willen niet, kunnen niet of vergeten te betalen.  Er 
is discussie over hoe vaak een herinnering 
gestuurd kan worden omdat de wettelijke 
vrijwilligheid daarmee onder druk staat.  
 
Er zijn diverse inhoudelijke vragen over 
exploitatie. Bijvoorbeeld of de reeds betaalde 
buskosten verrekend zijn. Dit is van belang om de 
toereikendheid van de begroting in te schatten. 
Voor de begroting zijn de uitgaven van dit 
schooljaar gebruikt. Hier is geen opslag gebruikt 
voor verwachte inflatie. De MR uit zijn zorgen 
hierover.  
 
De OR heeft een ruime buffer door grote giften uit 
het verleden. Deze ontvangt de OR niet meer. Er 



wordt jaarlijks ingeteerd op de buffer. Door de 
jarenlange goede financiële situatie komen de 
inkomsten uit de oud papieractie niet meer ten 
goede van de OR.  Dit geld wordt door school aan 
andere doeleinden besteed. Tevens heeft de OR 
de afgelopen jaren (ivm Corona) geen extra 
inkomsten gehad middels schoolfeest en 
kerstborrel. Gezien de krapte in de begroting is 
het wellicht verstandig om hier het gesprek over 
aan te gaan.  
 
De begroting voor 2022-2023 is niet sluitend. Er 
moet een groot gat gedicht worden. Ook is er 
onduidelijkheid over wel of niet op kamp gaan in 
klas 5, 6 en 7 en de daarmee samenhangende 
begroting voor het schoolreisje.  
Om de begroting sluitend te maken moeten er 
komend jaar 2 zaken gebeuren. Allereerst wordt 
de buffer aangesproken. Als tweede wil de OR de 
bijdrage verhogen naar 50 euro per kind.  
 
De MR heeft geen goedkeuring gegeven op de 
huidige voorgestelde begroting. Op de volgende 
MR vergadering van 4-10-2022 komt de OR met 
een verbeterde versie. Wel heeft de MR reeds 
aangegeven achter de verhoging van de vrijwillige 
bijdrage van 40 naar 50 euro te staan.  
 

 GMR 
Oudergeleding 

Larissa De GMR vergadering is exact tijdens de MR 
vergadering, waardoor er geen nieuws is. 
Als nieuw lid van de MR is aan Rieneke gevraagd 
of ze zitting wil nemen in de GMR. Ze denkt er 
over na.  
Het kan ook een gedeelde functie zijn. Ze heeft er 
contact met Larissa over.  
Margot vraagt Annelieke van Schie of zij interesse 
heeft.  
Er kan ook bij de niet verkozen kandidaten van de 
MR-verkiezingen gepeild worden of die er 
interesse in hebben. 

 Activiteitenplan/scholing MR: 
begroting MR vaststellen  

Linda Mediawijsheid wordt door Kalisto georganiseerd. 
Nu wordt het onderwerp: “Hoe kun je kinderen 
zelfstandiger maken?” Linda en Inge gaan achter 
data aan.  De begroting wordt opgemaakt en 
voorgesteld aan de directie. 

 MR verkiezing  Marjolein Succesvol afgerond. Welkom Rieneke, dank alle 
andere kandidaten. 

 Sponsorcommissie inrichten 
(doelstellingen/brainstorm)  

Larissa Larissa gaat nog overleggen met Ilse of er een 
sponsorcommissie moet komen of iets anders 
(bijvoorbeeld een losse stichting). De 



eerstvolgende vergadering komt zij met een 
voorstel ter inrichting van de sponsorcommissie.  

Pauze    
20:00 Lopende zaken Willibrordus 

Korte vragen met korte antwoorden: 
 Zorgen openstaande 

vacatures 
 Talentenlab planning 
 Duidelijk beleid 

groepsgrootte en 
combinatieklassen. 

 Specifiek maken beleid op 
klassengrootte 
 

Punten uit model jaarplan CNV 
agenda: 

 Schoolplan evalueren; 
jaarplan 

 Evalueren taakbeleid; 
concept versie 

 N.a.v def. jaarplan zelf een 
jaarplanning maken (dit 
document ook gebruiken) 

 Werkverdelingsplan 
vaststellen 

 Tussenevaluatie PVA RIE – 
Verzuim 

 Schoolgids 
 Evaluatie medezeggenschap / 

ambitiegesprek GMR-
bevoegd gezag 

Ilse Ilse onderschrijft de zorgen van de ouders en is 
hard aan het werk om kwalitatief goede instroom 
te verzorgen. Tot op heden heeft dit geleid tot 4 
nieuwe docenten. De arbeidsmarkt is ook bij 
leraren knotsgek. Hierop wordt ook vanuit Kalisto 
gereageerd. Voor het aantrekken van nieuwe 
docenten wordt alles uit de kast gehaald. 
Daardoor willen blijvende docenten ook meer. 
Omdat dit meestal niet op het financiële vlak is, 
wordt hier ook goed gekeken wat er voor de 
blijvende docent extra gedaan kan worden om 
deze te behouden. 
 
Vanuit het leraren tevredenheidsonderzoek is ook 
naar voren gekomen dat de werksfeer beter kan. 
Hierover zijn gesprekken gevoerd en gekeken naar 
hoe dit te verbeteren. Onder andere het taak 
beleid aanpassen lijkt hierbij een factor van 
invloed. 
 
De directie kan niet verder ingaan op de zorgen 
vanuit ouders dat er meer zit achter het vertrek 
van 7 docenten. De directie heeft juridisch geen 
ruimte om hierop in te gaan en geeft aan dat bij 
ieder ontslag, op school of elders er meer is dan 
die ene hoofdreden. Meer uitleg dan reeds via 
social schools is gedeeld, is er niet.  
 
De planning van talentenlab aan het begin van het 
schooljaar doorgeven aan de ouders. Het zou fijn 
zijn als de kant en klare workshops aan de ouders 
die willen helpen, aangeboden kunnen worden. 
 
In het meerjarenbeleidsplan komt er duidelijk 
beleid groepsgrootte en combinatieklassen.  
 
Voor het taakbeleid wordt gewacht met het 
aantrekken van de laatste docent(en) om dit op te 
stellen 
 
Werkverdelingsplan is vastgesteld door MR 
docentgeleding. 
 
Schoolgids is doorgelezen en de aandachtspunten 
zijn doorgegeven aan Ilse. 
 
Larissa geeft een mooie eindconclusie over de 
evaluatie van de MR. Ook Ilse sluit positief af. 



Een foto van de MR is belangrijk. 
    
 Rondvraag  Aan Simone vragen of Rieneke op de maillijst 

gezet kan worden en Inge en Larissa eraf. 
 Sluiting   
    
 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 
 
 



 


