
Jaarverslag medezeggenschapsraad St. Willibrordusschool Riethoven 

2019 – 2020 

 

Samenstelling 

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

twee uit de personeelsgeleding en twee uit de oudergeleding.  Janneke is in december 2019 

aangeschoven bij de SR, om in het nieuwe schooljaar de rol van Simone over te nemen in de MR. 

 

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 is 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.  

 

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 

Hélène de Wert   Schaduw lid 

 

Schoolraad   Taak 

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

Bastiaan Jansen   Contacten verkeer/ Brabant Veiligheid Label 

Janneke Hendriks  -  

 

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. 4 september 2019 

2. 23 oktober 2019 

3. 4 december 2019 

4. 10 februari 2020 

5. 13 mei 2020 

6. 26 mei 2020 

7. 17 juni 2020 

De geplande vergadering van 18 maart 2020 is niet gehouden, doordat het Corona virus (COVID-19) 

ook in Nederland actief werd. Wel zijn er een aantal tussentijdse kortere vergaderingen gehouden 

(via Teams) om, ook tijdens de lock-down en de start van het gedeeltelijk naar school gaan, te 

monitoren. 



 

Speerpunten MR  

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

speerpunten van de MR: 

- Visie op st. Willibrordusschool 

- Vergroten ouderbetrokkenheid (o.a. bij visie school) 

- 100-jarig bestaan van schoolgebouw 2020-2021 

- Integrale aanpak schoolplein, bijv. groen schoolplein, verkeersveiligheid 

Het speerpunt ‘vergroten ouderbetrokkenheid’ is verweven in de overige speerpunten en wordt 

daarom niet apart uitgewerkt. 

 

Met de uitbraak van het Corona virus in Nederland is de focus van de MR/SR dit schooljaar veranderd 

naar het online les geven & krijgen en het (gedeeltelijk) heropenen van de school. Daarmee is dit een 

speerpunt geworden in de 2e helft van het schooljaar. 

 

Visie op st. Willibrordusschool 

Er is dit schooljaar door het team en directie aan een visietraject gewerkt, in samenwerking met een 
externe partij. Tijdens dit traject is de MR/SR op de hoogte gehouden van de (tussen)resultaten, is er 
feedback gegeven en meegedacht hoe ouders hierin betrokken kunnen worden. Daarnaast zijn de 
resultaten van dit visietraject, de brede school en het onderhoudsplan van het schoolgebouw 
bekeken. Met daarbij rekening houdend wat de behoeften zijn van andere partijen, zoals de kernraad 
en NummerEen, die van het schoolgebouw gebruik zouden willen maken. 
Zowel het uitwerken van het visietraject als het onderhoud aan het schoolgebouw is vertraagd 
vanwege de corona restricties (geen toegang voor externe mensen) en de verandering van prioriteit. 
 

100-jarig bestaan van schoolgebouw 

In het jaar 2021 bestaat het schoolgebouw 100 jaar (8 januari 1921 eerste steen, 13 november 1921 
opening). Om dit te vieren zijn er verschillende partijen benaderd om gezamenlijk met ouders en 
inwoners van Riethoven een aantal activiteiten te organiseren. Hiervoor is vanuit school, MR/SR en 
OV een oproep geplaatst in de Riebas en Houwmouw. Tijdens dit schooljaar is ook het aanpakken 
van het schoolplein aan deze tijdlijn gekoppeld.  
 

Integrale aanpak schoolplein 

Naast de nieuwe moestuin, kan het schoolplein nog groener. Hiervoor is de coöperatie Meer 
Riethoven benaderd voor samenwerking en is er subsidie aangevraagd bij de gemeente. Er is een 
werkgroep opgericht om een voorstel voor het nieuwe schoolplein te maken. De MR/SR hebben een 
wensen en eisen lijst opgesteld als startpunt voor deze werkgroep. De planning is om het nieuwe 
schoolplein te open in 2021, samen met de viering van het 100-jarig schoolgebouw.  
 

Corona virus 

Tijdens de pandemie is er tussentijds overleg geweest met de directie om het online les geven, de 

noodopvang en de vervolg stappen te bespreken. Vanaf dag twee van de lockdown, waarbij de 

school gesloten was, kregen de leerlingen een groot gedeelte van de lesstof digitaal aangeboden. Het 

(gedeeltelijk) opengaan van school, met de ‘Corona-proof’ inrichting daarvan, de aangepaste 

schooltijden en aansluiting met de BSO, zijn besproken. Daarbij zijn de protocollen van de PO raad en 

het beleid van Skozok leidend geweest. Er is ook meegedacht met het aanpassen van activiteiten, 

trakteerbeleid en de inzet van hulpouders.  

 

  



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. De voortgang van dit plan is vertraagd, door de wisseling van 

prioriteit tijdens het schooljaar. 

- Schoolplan: op basis van het koersplan is het schoolplan opgesteld en besproken. Het schoolplan 
2019-2023 is vastgesteld. 

- Rapportage en oudergesprekken: het eindrapport is aangepast zodat het beter reflecteert bij 
het lesgeven tijdens de (gedeeltelijke) lockdown. 

 
Overige agendapunten  

Op basis van de vragen van onze achterban, ouders en leerkrachten heeft de MR additionele 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: 

- Ouderklacht: er zijn twee klachten binnengekomen; één klacht over pesten, hiervoor is het 

pestprotocol gevolgd en één klacht over het continurooster bij het opstarten van school na de 

lockdown, deze klacht is door directie afgehandeld. 

- Enquête: de resultaten van de tevredenheidenquête van ouders, leerlingen en leerkrachten en 

de bijbehorende verbeteracties zijn besproken. 

- TSO: het gebruik van de TSO is toegenomen, de inzet van het aantal pedagogisch medewerkers 

en kosten zijn gevolgd. 

- Staking: de geplande staking en de invulling hiervan is besproken. 

- Verkeersveiligheid rondom school: voorstellen van ouders om dit te verbeteren, tijdens de reis 

door de school, zijn besproken. Dit wordt meegenomen in de integrale aanpak van het 

schoolplein. Daarnaast is er ook een brief gestuurd naar de gemeente ten aanzien van het 

verbeteren van de verlichting op de aanfietsroutes naar de basisschool.  

- BVL:  de werkgroep heeft een toelichting gegeven van de activiteiten en waar het subsidiegeld 

aan besteed is. 

- Werkdrukgelden: de inzet van werkdrukgelden is besproken. 

- Communicatie naar ouders: de communicatiematrix is doorgenomen en verbeterpunten zijn 

aangegeven. 

- Groepssamenstelling: het leerlingenaantal, de bijbehorende formatie en klassenindeling 

(combinatie klassen) zijn regelmatig besproken met de directie, hiervoor is advies gegeven. 

- Schoolbegroting: deze is doorgenomen en de bijzonderheden/ afwijkingen zijn besproken met 

de directie. 

- Studiedagen en vakantierooster: de voorgestelde studiedagen en het vakantierooster voor het 

schooljaar zijn besproken en vastgesteld. 

- Onderwijsinspectie: de resultaten van het bezoek met het thema ‘zorg’ zijn besproken. 

- Schoonmaak: de kwaliteit van het schoonmaken door de nieuwe aanbieder was initieel niet 

voldoende, daarom is dit met regelmaat besproken tijdens de vergaderingen. Dit is lopende het 

schooljaar verbeterd. Tijdens de Corona periode zijn er extra schoonmaak momenten ingevoerd. 

- Online lesgeven: de ervaringen van leerkrachten en ouders zijn doorgenomen en 

aandachtspunten besproken. 

- Donatie: een deel van het MR budget is gedoneerd aan school voor de aanschaf van een extra 

Lego League robot. 

 



Door de Corona restricties is er minder lesstof behandeld en wordt alleen een selectie van de eind 

cito toetsen afgenomen. De opbrengsten van de datamuur en resultaten van het sociaal-emotioneel 

volgprogramma ‘Zien’, zijn dit schooljaar niet besproken. 

 

Informeren achterban 

Ook dit jaar is er regelmatig een bericht in de Riebas geplaatst waarin kort en bondig stond 

beschreven wat de besproken punten waren tijdens de laatste MR-vergadering. 

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

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

ingebracht, zijn besproken tijdens de MR vergaderingen. 

 

Slotwoord 

Dit was een heel bijzonder schooljaar, één om nooit meer te vergeten en hopelijk ook niet meer mee 

te maken. Het heeft wel aangetoond dat we in onvoorspelbare en moeilijke tijden toch veel kunnen 

verwezenlijken en dat er een goede samenwerking is tussen directie en MR/SR.  

 

MR St. Willibrordus 


