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De MR: 
De MR bestaat uit 4 leden. Twee afgevaardigden van de ouders (oudergeleding) en twee van het 
personeel van de school (personeelsgeleding). Namens de ouders hebben zitting:  Ernst van Oostrom 
(voorzitter) en Pim van den Berg (algemeen lid). De personeelsgeleding bestaat uit Kim v.d. Vlis 
(secretaris) en Sandra Beerse (penningmeester).  
 
Daarnaast is er in dit schooljaar besloten een ouder zitting te laten nemen in de MR zonder 
stemrecht.  In het schooljaar 2017/2018 was dit Charlotte Komen. 
 
 
Vergaderdata: 
De MR vergaderingen zijn openbaar, verlopen constructief en in een zakelijke maar prettige sfeer. 
Directeur Anita Kraakman is bij de vergaderingen aanwezig om toelichting te geven op schoolse 
zaken.  
 
Voor het schooljaar 2017/2018 hebben we 6 de reguliere vergaderingen gehad en een vergadering 
ten behoeve van additionele uitleg groep 2/3.  
 
Speerpunt uit het schooljaar 2017/2018: 
 
implementatie lesrooster 
Ieder jaar kiest de MR één of meer speerpunten waaraan de MR extra aandacht geeft gedurende het 

schooljaar. De speerpunten zijn iedere vergadering geagendeerd, waardoor er actief over gesproken 

wordt . Afgelopen jaar stond in het teken van de implementatie naar het nieuwe lesrooster.  

In het schooljaar 2016/17 is een uitgebreid onderzoek geweest naar een eventueel nieuw lesrooster 

geweest.  Uitkomst daarvan was een verandering naar een continue rooster met daarin de 

woensdagmiddag vanaf 12.00uur vrij. 

De MR zag graag extra aandacht voor de volgende onderdelen: 

- Kind; de verandering van het lesrooster heeft impact op het kind. Hierbij maakte de MR zich 

voornamelijk zorgen over de groepen 1-4. 

- Personeel; de implementatie heeft impact op de manier van werken. Hierbij kan gedacht 

worden aan een verandering van lunch pauzes. Aanknopingspunt hierbij was de cao en 

daarin vermelde (wettelijke) vereisten 



- Ouders;  de verwachtingen die geschept zijn in het onderzoek en de werkelijkheid. Hierin zou 

een mogelijk discrepantie kunnen zitten. 

De implementatie van het lesrooster is op elke vergadering uitvoerend besproken. In het begin van 

het schooljaar 2017/2018 is gebleken dat de implementatie niet een vanzelfsprekendheid was.  

Goede voorbeelden zijn; ouders die zich zorgen maakte over de lunch en of de kinderen wel 

voldoende eten en drinken, het inloop kwartiertje waarbij ouders het eerste kwartier van de 

schooldag de kinderen op weghielpen maar ook de pauzes van de leraren was nog niet ideaal 

ingericht, waarbij in veel gevallen de leraar geen pauze had. 

De schoolleiding heeft de zorgen erkent en is tot actie overgegaan.  Hierbij springt de additionele 

uitleg over het inloopkwartiertje het meest tot de verbeelding.  

Wij merkten op dat in het tweede deel van de het schooljaar de nieuwe schooltijden waren geland 

bij de kinderen, ouders en personeel. Hierbij concluderen wij dat de implementatie in het begin wat 

kinderziektes kende, maar dat deze door de schoolleiding dusdanig zijn opgepakt dat de schooltijden 

inmiddels volledig zijn geaccepteerd. In schooljaar 2018/2019 zullen als specifiek onderdeel de 

schooltijden terugkomen in een school brede ouder enquête. De uitkomsten van deze enquête zal 

door de MR geëvalueerd worden. 

Belangrijkste MR onderwerpen uit het schooljaar 2017/2018: 
 
Een verdere bijzonderheid dit schooljaar was groep 2/3. Dit was een relatief nieuw fenomeen binnen 

de rijke historie van onze school. Een dergelijke combinatiegroep was al meerdere jaren niet op de 

Willibrordschool gedraaid en bij vele ouders dus ook niet bekend.  In het begin van het schooljaar 

hebben een aantal ouders hun zorgen geuit naar de MR, de leraar en de schoolleiding. In de eerste 

vergaderingen van het jaar is deze groep uitgebreid besproken. Hierbij merkten we op dat de aanpak 

van leren significant gewijzigd was ten opzichte van andere jaren. Een veel gehoord opmerking 

vanuit de ouders was dat de structuur ontbeerde.  

Vanuit de MR hebben we geconstateerd dat communicatie naar de ouders over deze nieuwe aanpak 

van lesgeven miste. In een aparte vergadering, waarbij ook iemand van het bestuur Blosse aanwezig 

was, is deze communicatie besproken. Vanuit deze samenwerking is een ouderavond georganiseerd 

waarin ouders gehoord konden worden, maar ook dat de leraar en schoolleiding uitleg konden geven 

over de hierboven genoemde nieuwe aanpak.. 

Ook hier merkten we op dat in het tweede deel van het schooljaar de aanpak van groep 2/3 geland 

was bij de ouders.  Wat de MR verder tevreden stelde , was de uitslag van de CITO toets voor groep 

3. Voor de totale groep 3 heeft de MR geconstateerd dat de vernieuwde aanpak ook leidt tot 

significante betere resultaten in vergelijking met voorgaande jaren. 

 
Diverse schoolse zaken: 
Ieder schooljaar zijn er onderwerpen die langs de MR komen. Enerzijds omdat het moet 
(instemming- of adviesrecht), anderzijds omdat we als MR en de Willibrordschool constructief 
samenwerken aan de toekomst van de school. 
 
Iedere MR vergadering is er gesproken over:  



• Financiele voortgang → zodat er zicht blijft op de financiële gezondheid van de school en de 
daarbij te maken keuzes door de school. 

• Voortgang groepen →Iedere groep wordt doorlopen. Zorgpunten, ontvangen signalen vanuit 
ouders, kinderen, leerkrachten en goed lopende zaken worden doorgenomen. Uiteraard 
altijd anoniem, ter waarborging van de privacy. 

• Speerpunt → Zie onderwerp speerpunten in dit document; 
 
Gedurende het schooljaar zijn tijdens de MR vergaderingen de volgende formele zaken besproken: 

• Schooljaarverslag; 

• MR jaarverslag; 

• Diverse financiële zaken (formatieknip, schoolknip, MIP, etc);  

• Schoolformatieplan, leerling telling en  groepsindeling; 

• Passend onderwijs; 

• Verbouwing gebouw;  

• Arbozaken en ziekteverzuim;  

• Schoolgids, 

• Vakantierooster volgend schooljaar, 

• Trendanalyse, 

• School ontwikkelplan 

• Social media protocol 

• Veiligheidsprotocol 

• AVG – de implementatie van de nieuwe privacy wet. 
 
 
Overige: 
De MR merkt dat op de school weer nieuwe aanwas heeft van actieve ouders die hun steentje willen 
bijdragen om de schooltijd van de kinderen niet alleen kwalitatief leerzaam te houden, maar vooral 
ook leuk en mooi. In de huidige tijd kan een basisschool niet meer zonder actieve ouders die helpen 
met verschillende zaken. De MR waardeert dit zeer en dankt alle ouders die zich actief inzetten. 
Specifiek willen wij onze dank geven aan de OR, die verzet heel veel werk voor de school. Ouders en 
OR → BEDANKT! 
 
 
MR schooljaar 2017/2018: 
Zowel in schooljaar 2015/2016 als 2016/2017 heeft de MR  gewerkt met een extra ouder (zonder 
stemrecht) die zitting heeft in de MR.  Als MR hebben wij gemerkt dat dit een toegevoegde waarde 
heeft voor de discussie, beslissingen en de achterliggende werkzaamheden als bijvoorbeeld 
onderzoek doen naar het lesrooster. 
 
Komend schooljaar zal er een significante wijziging  zijn in de bezetting van de MR.  

- Het termijn van Ernst van Oostrom is verlopen. Ernst heeft 3 jaar zitting genomen in de MR. 
Ernst heeft aangegeven zich op een andere manier te willen inzetten voor de school en 
ambieert geen tweede termijn.  

- Pim heeft aangeven dat hij ook graag wil stoppen met de MR. Hij zal de komende 
vergaderingen  wel aanwezig zijn in verband met een goede overdracht naar de nieuwe MR 
leden. 

- Charlotte Komen heeft ons afgelopen twee jaar geassisteerd in diverse MR zaken, waaronder 
het onderzoek naar het lesrooster. Charlotte heeft in goed overleg met de MR besloten om 
een stapje terug te doen. 

 
We willen Ernst, Pim en Charlotte  enorm bedanken voor haar inzet van afgelopen jaren. 



 
Afgelopen jaar hebben via diverse (sociale) media kanalen geprobeerd om nieuwe MR leden te 
verwerven. Dit is naar ons weten goed gelukt. We hebben twee nieuwe en enthousiaste ouders 
gevonden die zitting zullen nemen in de MR. 
 
Dit betekent dat de oudergeleding van de MR er volgend jaar als volgt uitziet: 
Hilje Kales-Hoekstra (Voorzitter) 
Erna Kaandorp (Algemeen lid)) 
 
In de personeelsgeleding zal geen wijziging plaatsvinden. 
 
De planning en agendapunten van volgend schooljaar worden op de eerste vergadering van de MR 
besproken en besloten. Deze eerste vergadering is gehouden 21 september  2017. 
 
Contact gegevens: 
Medezeggenschapsraad 
Boekenstein 46-47, 1852 WS Heiloo 
Telnr: 072-5320503 
www.willibrordschool.nl 
mr@willibrord-school.nl 


