
Notulen 

Medezeggenschaps Raad 

Willibrordus School 

 

Datum: maandag 29 juni 2020   20.00 – 21.30 uur 

Aanwezig:, Arjan, Ilse, Inge, Derk, Hilde, Jolanda, Larissa en Karin 

Wat Actiepunt  

Opening   

Mededelingen, ingekomen post, 
vaststellen agenda  

 

Notulen 28 mei 2020   
Goedkeuring  
Actiepunten  

 

Veiligheidsplan, SOP, jaarplan, 
schoolgids 

Er zijn wat aanvullingen. Hoogbegaafdheid wordt meegenomen als pijler.  
Chantal v B heeft scholing gevolgd  en 2 leerkrachten gaan de cursus binnen 
Kalisto volgen. Het is de bedoeling om het in de klas te integreren.  

SOP is goedgekeurd. Digitale veiligheidsplan.  

 Jaarplan. In welke fase zit dit? Dit een nog een ruwe versie. Hilde heeft een 
aantal aandachtspunten. Die zet ze op de mail. 

 Groepsdoorbrekend werken vraagt Larissa. Gaat dat in elke groep gerealiseerd 
worden? Er is een werkgroep samengesteld olv Boy. We gaan ermee door. Ook 
naar de ouders komt daarover een evaluatie.  

Het Predicaat Excellent moet nog bijgeschaafd worden en verder besproken 
worden met het team.  

Hilde is een voorstander voor aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling.  

Er zijn extra kosten gemaakt ivm Corona. Kalisto staat daar garant voor. Het 
definitieve document wordt doorgestuurd ter goedkeuring aan de MR.  

Schoolgids wordt nog aangepast met praktische zaken. Voor het nieuwe 
schooljaar moet die bij de inspectie zijn en hij komt op de site. 

Formatie / vacatures 

De twee benoembare kandidaten hebben gekozen voor een andere school. 
Morgen hoort Ilse of er iemand uit de invalpoel vast bij ons kan komen werken. 
Streven is om het deze week naar de ouders te communiceren. De 
groepsindeling is rond en met de collega’s gecommuniceerd. 



Lopende zaken Willibrordus We zijn druk met de musicaluitvoering. Donderdagavond voor de ouders van 
groep 8a, vrijdagavond voor groep 8b. Zij mogen ook op kamp. Ilse is druk met 
nieuwe ouders en kinderen die willen overstappen van een andere school naar 
onze school.  

Richtingsgesprekken met de ouders van groep 7 misschien face to face. 

 Het ophalen van de kleuters wordt misschien versoepeld. 

 Er wordt met Anouk overlegd of we weer kunnen starten met het originele 
rooster. Belangrijk om het nog een keer aan de ouders te melden. 

 Hoe is de ventilatie bij ons op school, vraagt Inge. Daar is geen officieel 
onderzoek naar gedaan. Er is een regieteam die alle informatie meeneemt. Ilse 
bedankt de ouders en speciaal Derk voor hun inzet.  

Larissa vraagt of er schoolspullen, zoals potloden, schriften ed. ingezameld 
kunnen worden voor Curacao. Inge stelt voor om bijvoorbeeld klassen aan 
elkaar te koppelen. Larissa en Inge gaan het verder regelen.  

Pauze   

Verkiezingen 

Acht aanmeldingen. Dus verkiezingen. Er hebben zich twee mensen 
teruggetrokken. De kandidaten kunnen een nieuw, kort stukje tekst met 
antwoorden op 3 a 4 vragen aanleveren. Het stemmen moet anoniem. Er wordt 
1 stem per gezin gegeven. Kan de MR op de website gezet worden?  

Data volgend jaar  

Rondvraag Overdracht: Derk legt bij dezen zijn taken als voorzitter neer en Arjan neemt zijn 
taken over. Voorstel: na de vakantie een borrel, op gepaste afstand.  

Sluiting  

 

  



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 

 

 

 



 


