
Notulen 

Medezeggenschapsraad 

Willibrordus School 

Datum: Dinsdag 16 November  19.30 – 21.30 uur 

Aanwezig: Margot, Larissa, Arjan, Ilse, Linda, Inge, Jolanda en Karin 

locatie:  Online 

 

Tijd Wat Wie  Actiepunt 
19:00 Opening Arjan  
    
 Mededelingen, ingekomen post, vaststellen 

agenda 
Arjan  

 Notulen 30-9-2021 
Inkomende post: 

Passenderwijs SOP BAO 2021KBS De 
Willibrordus 

Acties 
 

Arjan Notulen zijn officieel vastgelegd. 
 
Acties: 
Vergaderdata zijn aangepast en 
doorgemaild. 
Jaarverslag is Arjan nog niet aan 
toegekomen. 
Overige punten komen terug in de agenda 

 Lopende zaken Willibrordus 
Korte vragen met korte antwoorden: 

 Stand van zaken Corona 
 Hygiëne op school 
 Navolging: Advies externe 

communicatie 
 Begroting OR  
 Kerstactie 
 Uitleg en bevindingen huiswerk 

ondersteuning na school 
 
Punten uit model jaarplan CNV agenda: 

 Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 
leerlingen 1 okt  

 Keuzes die vooraf gaan aan de 
schoolbegroting 

 Planning begroting 
 Voortgang huisvestingsaanvragen 

 
Overige punten/ ontwikkelingen 

Ilse Alle updates over Corona zijn via Social 
Schools gekomen.  
Iedereen is heel meewerkend. 
Geluiden van de kinderen van wc die niet 
fris zijn. Ventilatiesysteem werkte niet 
goed in de toilet van de groepen 8 en 
groep 7b. Toiletgroep is helemaal 
opgeknapt. Hygiëne blijft heel belangrijk. 
 
Advies externe communicatie: Extra taak 
voor iemand in school. Simone heeft dit 
opgepakt. Facebook en Instagram zijn nu 
aan elkaar gekoppeld. Er moet inhoudelijk 
nog gekeken worden wat haalbaar is. De 
AVG is een uitdaging. Het advies heeft een 
inventarisatielijst met wel 6 onderwerpen 
per maand, 3 á 4 werkelijke posts per 
maand zou al mooi zijn.  
 
Begroting OR is met de MR gedeeld. En 
komt op de agenda voor de volgende 



 SchoolOndersteuningsProfiel (zie ook 
inkomende post) 

 

vergadering. Arjan zoekt contact met 
Marjan over de gang van zaken.  
 
Kerstactie van Larissa is een ‘go’. Komende 
week gaat er een mail uit. 14 leuke 
kersttassen staan in de klas. Ouders en 
kinderen krijgen het verzoek om 1 ding 
mee te nemen voor in de tas. 
 
Huiswerkondersteuning: In groep 6 begint 
het echte leren. Daar ondersteunen de 
leerkrachten ze in. Ook de Matrix coaching 
helpt hierbij. De kinderen in groep 6 
hoeven het niet alleen te doen. Loopt het 
in groep 7 of 8 niet lekker, dan helpt de 
leerkracht daar ook bij. Het kan ook na 
schooltijd plaatsvinden. Dit is onderdeel 
van het reguliere lesprogramma. 
 
Teldatum 1 november: 330 leerlingen. 
Vanaf het nieuwe jaar vanaf 1 februari. Dat 
bepaalt het budget voor het komende jaar. 
Dit onderwerp zal voortaan in februari op 
de agenda komen. 
 
Voor de begroting wordt er gewerkt in  
domeinen. Samen met Helen 
(clusterdirecteur) is Ilse er mee bezig.  
 
Er is  een nieuwe methode voor Engels. We 
zijn aan het verkennen of er eerder op 
school Engels aangeboden kan worden.  
 
De sociaal emotionele preventieve aanpak 
staat op de planning. Bijvoorbeeld Rots en 
water. 
 
Het ziekteverzuim heeft impact op het 
team.  
 
Begroting ziet er goed uit. 
 
SOP is vorig jaar besproken. Het laatste 
gedeelte is nu ook goed ingevuld. Bij 
beperkingen van kinderen onderzoeken we 
wat haalbaar is voor ouders, kinderen en 
de school. Bij de ambities kijken we, in 
verband met de reken-, taal- en 
gedragsspecialisten, wat haalbaar is.  
 
Larissa stelt een vraag over CO2 meters. In 
de school zijn er 2 CO2 meters. Op 



geregelde momenten krijgt Ilse daar 
rapportage over. 

Pauze    
 GMR Larissa De laatste vergadering heeft Larissa 

ingebeld. Was moeilijk te verstaan. Men 
wilde heel graag live bij elkaar komen. De 
rol van de  GMR is besproken. Het verloop 
is groot. Mensen worden niet 
meegenomen als zij er niet zijn. De 
uitdaging zit in het vergroten van de 
samenwerking tussen MR en GMR. 
 
Planning 2021-2022. Er is vooral sprake van  
doorontwikkeling. Er waren geen 
uitspringende dingen. 

 Medezeggenschapsstatuut Arjan Het medezeggenschapsstatuut had al 
verbeterd moeten worden. Het is aan de 
stichting om met een update te komen.  

 MR reglement Arjan  Moet geüpdatet worden. Larissa heeft 
aanvullingen. Verkiezing MR leden volgens 
een geheime schriftelijke stemming. 
Plaatsvervangende voorzitter is er niet 
want we hebben geen secretaris.  De 
voorzitter is ook de secretaris. 
Plaatsvervangend voorzitter moet uit de 
personeelsgeleding komen. Wordt door de 
leerkrachten besproken wie dat gaat 
worden. Komt de volgende keer op de 
agenda. Larissa stuurt de aanvullende 
punten rond.  

 Huishoudelijk reglement MR Arjan Aanpassingen heeft Arjan doorgestuurd. 
Het gaat per vandaag in 16-11-2021. 

    
    
 Rondvraag  Rots en water wordt aangeleerd. De 

ouders weten niet hoe de methode werkt. 
Het zou fijn zijn als zij op de hoogte zijn. Zij 
hebben behoefte aan de gezamenlijke taal. 
Wordt door Jolanda in het team ‘gegooid’. 
 
Advies over communicatie. Veel gaat over 
het digitale kanaal. Vinden wij het als MR 
het interessant om hierover een advies te 
geven aan de directie. De oudergeleding 
zal het eerst wat concreter maken alvorens 
een advies traject te starten.  
 
Op donderdag 20-01-2022 is er een open 
avond voor de ouders van groep 8. Margot 
weet nog niet of zij aanwezig is. 
 



Op de agenda van de GMR staat een pilot 
over de Vooruitgroep. Larissa wil het graag 
op de agenda hebben. We kunnen Chantal 
of Marjolein vragen of zij aansluiten bij de 
vergadering. Inge vraag het aan Marjolein. 

 Sluiting   
 

Volgende vergaderingen: 

 Donderdag 20 januari: online 
 Dinsdag 15 maart: live 
 Donderdag 12 mei online 
 Dinsdag 21 juni: live 

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 
 
 

 


