Jaarverslag MR 2019-2020
Gemaakt door Marieke Louter als secretaris binnen de MR.
In dit jaarverslag wil ik graag een aantal zaken noemen waar de MR van de
Willibrordusschool zich in het schooljaar 2019-2020 mee bezig heeft gehouden.
Tot slot wordt er nog stilgestaan bij de sfeer waarin we afgelopen jaar hebben gewerkt.

Bijeenkomsten en samenstelling en veranderingen:
In het schooljaar 2019-2020 is de MR in 5 keer bijeengekomen.
De samenstelling van de MR is in de loop van het schooljaar 2019-2020 veranderd.
Zie hieronder:
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Davinia van der Lee

lid
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lid

Karin de Bie

Voorzitter

Namens het personeel zit Thijske Verdaasdonk in de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad). Namens de ouders zit Bas Dobbelaer in de GMR.
Davinia van der Lee is dit schooljaar gestart in de MR.
Namens de directie is Wilma van der Pol aanwezig bij de MR-vergaderingen. De agenda
wordt zo gemaakt dat in het eerste gedeelte van de vergadering de directie ruimte heeft om
zaken toe te lichten en de MR vragen kan stellen of mee kan denken. Het tweede deel van
de vergadering gaat de MR verder met alleen de ouder- en personeelsgeleding.
De voorzitter, de secretaris en Wilma als directie bereiden samen de vergadering voor en
stellen agendapunten op. De agenda wordt verder uitgewerkt door de secretaris. Deze
stuurt de agenda door naar iedereen en zorgt dat de stukken van Wilma mee verzonden
worden.
Ieder komt aan de beurt om tijdens de vergadering te notuleren. Behalve Wilma en Karin. De
notulant stuurt de notulen door naar de secretaris en deze brengt deze uitwerkingen weer

onder in de MR map op de computer. Ook belangrijke stukken worden op deze map
bewaard en kunnen door alle MR-leden worden bekeken.
Iedereen heeft nl. de code hiervan gekregen van Wilma. In het nieuwe schooljaar zullen we
weer een nieuwe code krijgen.
Alleen MR-leden hebben toegang tot deze MR-map op de computer.
Belangrijkste punten die dit jaar aan de orde zijn gekomen:
 Huisvesting
Dit punt kwam bij elke vergadering terug dit schooljaar. Het begon dit schooljaar als een
lopend dossier, waarbij het wachten was op de gemeente. Het stond hoog op de agenda bij
het bestuur.
In de loop van het schooljaar heeft Marianne met andere mensen vanuit het bestuur (die
gaan over huisvesting) een gesprek gehad bij de gemeente. Er is een tekort in de begroting.
De gemeente komt nu met een verzoek dat wij als school terug gaan in meters (i.v.m. het
teruglopende leerlingaantal) en het moet opnieuw berekend worden. Vanuit Esch bemoeit
ook PEP zich ermee. Het wordt een meerjarenplan.
Uiteindelijk ligt het aan het einde van het schooljaar bij de gemeente. Geen doorbraak op
dat moment. We worden goed op de hoogte gehouden door Wilma.
 Parro
We zijn dit schooljaar gestart met Parro. Zowel de leerkrachten als ouders zijn hier erg
positief over.
 Strategisch beleidsplan
Doordat we 2 stichtingen hadden waren er 2 strategisch beleidsplannen, er wordt nu 1
strategisch beleidsplan van gemaakt. Op het einde van het schooljaar moet dit strategisch
beleidsplan klaar zijn. Alle scholen binnen de nieuwe stichting zijn hier mee bezig geweest.
Met de directies bij elkaar werd hieraan gewerkt. Zij bekeken de visies en o.a. de
vragenlijsten van het team. Deze vragenlijsten gingen over ‘Wat voor onderwijs geef je en
wat zou je willen?’ Ook is er een panelavond geweest waarbij verschillende MR-leden
hebben aangesloten. Daar werden de toekomstplannen van de scholen besproken en
uitgediept. Vanuit hier wordt het schoolplan weer gemaakt.
 Inspectiebezoek
13 januari is er een kleiner onderzoek van de inspectie over de overstap naar het voortgezet
onderwijs met o.a. een spel, gesprekken met kinderen van groep 8, gesprekken met
leerkrachten van groep 7-8 en ib geweest. Hier zijn we als school goed uitgekomen en
hebben waardevolle tips meegekregen.
 Corona: thuisonderwijs
16 maart gingen de scholen dicht i.v.m. de coronamaatregelen en zijn we als school
overgestapt op thuisonderwijs. Zowel door leerkrachten als ouders is dit goed opgepakt, al

viel het niet altijd mee. Een week na de meivakantie mochten de kinderen weer half naar
school. De MR heeft meegedacht met de protocollen en hier opmerkingen en aanvullingen
op gegeven. Samen staan we sterk in deze bijzondere tijd.
Instemming/advies
Verder heeft de MR in 2019-2020 met de volgende stukken ingestemd:
-

Schoolgids
Werkverdelingsplan 2019-2020
Vakantierooster 2020-2021
Formatieplan 2020-2021

Over de volgende stukken heeft de MR zich laten informeren:
-

Kinderopvang Berenhuis
Medisch handelingsprotocol
Protocol ICT en Social Media
Strategisch beleidsplan
A3 – jaarplan
Klachtenregeling Cadans Primair
Veiligheidsplan
CITO/onderwijsresultaten
Groepsindeling
Begroting

Tot slot
Ook dit schooljaar heeft de MR een groot aantal zaken kunnen bespreken. Hierbij was er
altijd een fijne sfeer van denken, ideeën kunnen uitwisselen en informatieverstrekking.
Het was een bijzonder schooljaar, wat normaal begon, maar in maart totaal veranderde door
het thuisonderwijs door de corona-maatregelen. Als MR zijnde hebben wij geprobeerd hierin
de school zoveel mogelijk te ondersteunen.
Onze agenda stellen we op met een aantal vaste punten die vaak in die periode aan de beurt
moeten komen, aangevuld met belangrijke punten die spelen op dat moment. Natuurlijk is
er altijd plaats op de agenda voor andere zaken die MR-leden graag zouden willen bespreken
samen.
Verder hebben we ook de ouders en de kinderen dit jaar weer meegenomen bij een aantal
zaken.
Komend schooljaar houden we deze samenwerking graag zo vast!

We hopen dat dit jaarverslag u een goed inzicht geeft in de activiteiten tijdens het schooljaar
2019-2020.

Namens de MR,
Marieke Louter
(secretaris)

