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Samenstelling 

De medezeggenschapsraad (MR) van de St. Willibrordusschool in Riethoven bestaat uit vier leden; 

twee uit de personeelsgeleding en twee uit de oudergeleding.  Tijdens de eerste MR vergadering is er 

een nieuwe voorzitter voor de MR gekozen. 

 

De schoolraad (SR) is een orgaan dat in het verleden is ingesteld als achterban met deskundigheid op 

allerlei gebied. Zij kan zo de MR bijstaan in de meningsvorming over allerlei actuele schoolzaken, die 

mede het beleid van de school bepalen. De SR heeft echter geen stemrecht volgens de wet op de 

medezeggenschap (WMS).  De MR werkt nauw samen met de SR, zij zijn ook aanwezig bij alle MR-

vergaderingen. 

 

De voorzitter van de oudervereniging (OV) is bij de tweede vergadering van het schooljaar 

aangesloten om ons in te lichten over de activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden. 

Andersom is dit ook gebeurd, er is een MR lid aangesloten bij een OV-vergadering om daar de 

jaarplanning door te spreken. 

 

MR Oudergeleding  Taak 

Femke Dommer  Voorzitter, penningmeester, opstellen agenda 

Simone van Gerwen  Secretaris, contacten PR/ Riebas, opstellen schoolgids 

 

MR Personeelsgeleding Taak 

Elke Das   Contacten GMR en Portal 

Anjo van de Huygevoort Opstellen agenda en schoolgids, contacten kwaliteitsondersteuner 

 

Schoolraad   Taak 

Sjack Boudewijns  Contacten met OV, extern en Tussen Schoolse Opvang (TSO) 

Bastiaan Jansen   Contacten verkeer/ Brabant Veiligheid Label 

 

Vergaderdata  

Er is een vergaderfrequentie van ongeveer 6 weken aangehouden, met op het einde van het 

schooljaar de mogelijkheid om extra vergaderingen in te plannen. Dit omdat er dan veel gesproken 

wordt over de invulling van de klassenindeling en formatie voor het volgende schooljaar.  

 

De vergaderdata van dit jaar: 

1. 13 september 2017 

2. 25 oktober 2017 

3. 13 december 2017 

4. 24 januari 2018 

5. 21 maart 2018 

6. 25 april 2018 

7. 13 juni 2018 

Daarnaast zijn er een aantal tussentijdse bijeenkomsten geweest voor extra overleg over de TSO. 

 

  



Speerpunten MR  

Elk jaar stelt de MR aan het begin van het schooljaar speerpunten vast. Voor dit jaar zijn de 

speerpunten van de MR: 

- Mogelijkheden gezonde school onderzoeken 

- Inrichting schoolterrein en gebouw 

- Verkeersveiligheid 

 

Mogelijkheden gezonde school onderzoeken 

Er is, samen met de leerkrachten, bekeken waar de school aan moet voldoen om een ‘gezonde 

school’ te zijn en waar we als school al aan voldoen. Ook is er met de GGD hierover gesproken in het 

leerkrachten team. Het blijkt dat we als school al aan veel voorwaarden voldoen. Op dit moment wil 

het leerkrachten team nog niet voor het vignet ‘gezonde school’ gaan. Het team wil eerst de 

communicatie over wat de school op dit moment al aan doet op dit gebied verbeteren.  

 

Inrichting schoolterrein en gebouw 

Voor de inrichting van het schoolterrein en het gebouw / nieuwbouw is er tijdens de eerste 

vergadering met twee leden van het CDA gesproken. Er is onder andere gesproken over het creëren 

van een ‘rijke leeromgeving’ op een brede school, zeker met het oog op krimp. Er worden ideeën 

benoemd, waaronder het opstarten van een stuurgroep met alle betrokken partijen (o.a. de 

kernraad) ten aanzien van het overleg met de gemeente omtrent de mogelijke nieuwbouw / 

herinrichting van de school. Het overleg met de gemeente heeft tijd nodig. De MR en SR hebben, 

parallel hieraan een Padlet ‘Brede school’ gemaakt en daarin ook input vanuit de oudervereniging 

meegenomen. De resultaten hiervan zijn met de directie besproken en deze worden meegenomen in 

het overleg met de gemeente. 

 

Verkeersveiligheid 

Ook voor dit onderwerp hebben de MR en SR een brainstormsessie gehouden met als resultaat een 

‘Padlet’ met ideeën om de verkeersveiligheid te vergroten. Hierin is ook feedback vanuit de 

oudervereniging meegenomen. De resultaten zijn met de directie besproken, hij zal deze punten 

meenemen. 

Om de verkeersveiligheid te vergroten bij het oversteken bij school, zijn er onder andere pionnen 

geplaatst op de parkeervakken voor school. Daarnaast zijn en strepen geplaatst bij de 

oversteekplaats, zodat het voor de kinderen duidelijk is waar ze moeten wachten. De brigadiers zijn 

hier erg tevreden over. 

 

Vaste agendapunten 

Het terugkerend onderwerp op elke vergadering is het schoolontwikkelingsplan. Dit plan is opgesteld 

door de directie en bevat belangrijke ontwikkelpunten voor het lopende schooljaar en een aantal 

punten voor het meerjarenplan. Voor dit jaar waren de twee belangrijkste punten:  

- Gesprekken: tijdens dit schooljaar is de gesprekkencyclus in een vernieuwde vorm opgezet, 

o.a. met een kennismakingsgesprek in het begin van het jaar en minder verplichte 

ouderavonden. De MR en SR hebben hierin meegedacht en hebben als klankbord gediend. 

Zowel de ouders als het leerkrachten team zijn tevreden over de nieuwe vorm. 

- Rapportage: hiervoor is een verbeterde rapportage opzet waarin het sociaal-emotionele 

component vernieuwd wordt. De rapportage wordt digitaal gemaakt en opgeslagen en 

geprint voor de ouders/ kinderen. De MR en SR hebben als sparringpartner met de directie 

de aandachtspunten besproken. De nieuwe opzet wordt volgend schooljaar gebruikt. 



- Technisch lezen: dit schooljaar lezen alle kinderen de eerste 15 minuten van de schooldag 

voor zichzelf. Daarnaast leest groep 7/8 ook als maatje voor groep 4. De MR en SR denken 

mee in hoe ouders kunnen participeren in het bevorderen van het lezen bij de kinderen. 

 

Overige agendapunten  

Gedurende het schooljaar heeft onze achterban, ouders en leerkrachten, de MR goed weten te 

vinden en ons vragen gesteld over verschillende onderwerpen. Deze zijn steeds als agendapunt 

geagendeerd, besproken en teruggekoppeld. Ook zijn er onderwerpen behandeld die zich in de loop 

van het school jaar voordeden. De volgende agendapunten zijn hierdoor het afgelopen schooljaar 

besproken: 

- Stakingsdagen: de landelijke stakingsdagen op de basisscholen (5 oktober 2017, 12 december 

2017, 13 april 2018) zijn tijdens de vergaderingen besproken met de directie t.a.v. communicatie 

richting ouders en het halen van het verplichte aantal lesuren dit schooljaar.  

- Sociaal-emotioneel volgprogramma ‘Zien’: er is door de kwaliteitsondersteuner uitleg gegeven 

hoe het programma werkt. Dit zodat ook de oudergeleding de resultaten hiervan beter kan 

interpreteren.  

- Datamuur: de resultaten van de datamuur zijn door de kwaliteitsondersteuner gepresenteerd 

met een vergelijking van de resultaten van vorig jaar. De afwijkingen / opvallende resultaten zijn 

besproken. 

- Pestprotocol: de evaluatie van het pestprotocol is besproken.  

- Groepssamenstelling: het leerlingenaantal, de bijbehorende formatie en klassenindeling 

(combinatie klassen) zijn regelmatig besproken met de directie en de MR en SR hebben hierin 

advies gegeven. 

- Schoolbegroting: deze is doorgenomen en er zijn geen bijzonderheden/ afwijkingen 

geconstateerd. 

- RI&E: de resultaten van de gehouden RI&E zijn besproken. De MR en SR hebben aangegeven dat 

de voorkeur uitgaat naar het met regelmaat uitvoeren van een ontruimingsoefening, zodat 

kinderen hiermee vertrouwd raken.  

- Privacywet: de MR en SR hebben zich ingelezen in de privacy wet en de gevolgen hiervan voor 

school en geven de directie hierin advies waar school met wie welke gegevens delen en 

waarom. 

- Resultaten ouder / kind tevredenheidsenquête: twee punten worden hiervan opgepakt:  

o Communicatie bij instromers verbeteren (er wordt een kleutergids gemaakt) en  

o Eenduidige communicatie (communicatie matrix met daarin wat op welke manier 

gecommuniceerd wordt naar ouders)  

De MR en SR hebben de voortgang van deze twee punten gemonitord. 

- Schoolgids: deze is gecontroleerd en indien nodig aangepast door de MR. 

- De voorgestelde studiedagen voor het schooljaar zijn besproken en vastgesteld. 

 

Tussen Schoolse Opvang 

In januari 2018 wordt er door de TSO-organisatie aangegeven dat ze per 1 maart 2018 willen stoppen 

met het aanbieden van de TSO i.v.m. te hoge kosten ten opzichte van de opbrengsten. De directie zet 

samen met de MR en SR een traject in om te zorgen dat er TSO aangeboden kan blijven worden. Als 

korte termijn oplossing wordt het huidige TSO tarief verhoogt. Daardoor blijft de huidige TSO-

organisatie de TSO aanbieden tot het einde van het schooljaar, waardoor de continuïteit voor de 

kinderen geborgd is. Dit veroorzaakt onrust bij een aantal ouders. De MR en SR zijn een 

sparringpartner voor de directie t.a.v. de communicatie naar de ouders.  

Het uitgangspunt voor de MR en SR is dat de continuïteit geborgd is en blijft. 



 

Tijdens het traject zijn de volgende mogelijkheden om een TSO te organiseren besproken: 

1. TSO-begeleiding door enkel professionele krachten 

2. TSO-begeleiding door een professionele kracht en vrijwillige krachten 

3. TSO-begeleiding door enkel vrijwillige krachten 

 

Op 15 maart 2018 is er een enquête door de MR en SR (in samenwerking met de directie) verzonden 

naar alle ouders / verzorgers van de leerlingen op onze basisschool, om onze achterban te bevragen 

over de voorkeurs vorm van TSO-begeleiding en de daaraan gerelateerde prijs per overblijf keer. 

 

Parallel hieraan worden andere aanbieders door de directie benaderd voor het eventueel aanbieden 

van de TSO. De MR en SR denken mee over welke aanbieders benaderd kunnen worden.  

Ook wordt er in het leerkrachten team de mogelijkheden van een continue rooster besproken. Dit 

resulteert in een duidelijk standpunt van de leerkrachten dat zij de TSO niet willen organiseren. 

 

Op 23 maart 2018 zijn de resultaten naar de achterban gecommuniceerd. Er was een hoge response 

op de enquête (67%) en het resultaat was als volgt: 

32% TSO-begeleiding door enkel vrijwillige krachten 

29% TSO-begeleiding door professionele krachten en vrijwillige krachten 

24% TSO-begeleiding door enkel professionele krachten 

 

Ook gaf 17% van de respondenten aan dat zij één of meerdere dagen vrijwilliger willen zijn. 

Na een aantal keren overleg met de vrijwilligers bleek dat er niet voldoende bezetting was om TSO 

aan te bieden met enkel vrijwillige of een combinatie van vrijwillige en professionele krachten.  

 

Dit resulteerde uiteindelijk in geen wijziging in de TSO-aanbieder, prijs en begeleiding in dit 

schooljaar.  

 

Informeren achterban 

Dit jaar is regelmatig een bericht in de Riebas geplaatst waarin kort en bondig stond beschreven wat 

de besproken punten waren tijdens de laatste MR-vergadering. 

Ook tijdens de ‘reis door de school’ is de MR aanwezig met een aantal vragen/ stellingen om in 

gesprek te gaan met ouders en kinderen. De opmerkingen en ideeën die tijdens deze avond zijn 

verzameld zijn besproken met de directie en de voortgang opgevolgd: 

- Verbeteren verkeersveiligheid: het resultaat is dat er witte lijnen op de stoep bij de brigadiers 

staan, zodat de wachtende kinderen niet te dicht op de weg staan. 

- Verbeteren communicatie vanuit school: te weinig gecommuniceerd aan het begin van het jaar, 

met namen over standaard zaken. Dit is in de loop van het jaar uitgebreid. 

 

Slotwoord 

Het was wederom een goed en interessant MR jaar waarbij een groot aantal onderwerpen aan bod is 

gekomen. Het scherp houden van de directie en meedenken met lastige vraagstukken is wat het MR 

werk voor ons interessant en uitdagend maakt.  

 

MR St. Willibrordus 


