
Verslag MR vergadering dd. 25-05-2022

Aanwezig: Doutsen (voorzitter), Francien, Joost, Karin, Ilonka, Jessica, Corrie, Charlotte,
Daan en Margreet (secretaris). Afwezig met kennisgeving: Nils.

Opening
Welkom aan allen. Speciaal welkom aan ons potentieel nieuw PMR lid Ilonka, leerkracht van
groep 1 en 2 van de Willibrordschool. Zij zal Karin mogelijk na de zomervakantie gaan
vervangen.
Karin zal tijdens de vergadering in juni ook nog aanwezig zijn. Tijdens het etentje in
september/oktober 2022 zal zij officieel afscheid nemen.

Tijdbewaker
Voortaan zullen we elke vergadering een tijdbewaker aanstellen om te zorgen dat alle
agendapunten voldoende aandacht krijgen en we klaar zijn op het geplande tijdstip.

De notulen
De notulen worden (in samenspraak met de voorzitter) door de secretaris gemaakt. De
notulen worden vervolgens voorgelegd voor akkoord per mail aan alle leden. Op- of
aanmerkingen dienen door de leden binnen twee dagen te worden doorgegeven. Hierna
gaan de notulen naar Daan en Diny. Diny plaatst de notulen vervolgens op de websites.

De portefeuilles
Als gevolg van de wijzigingen in de leden zullen we de portefeuilles voor het volgend
schooljaar herverdelen.

Vergaderplanning MR 2022-2023
De definitieve planning wordt zsm met allen gedeeld.

GMR
De GMR heeft haar vergadering op woensdag 25 mei. Op dit moment zijn er geen
mededelingen. Voor de volgende MR vergadering dd. 22-06-2022 neemt de
portefeuillehouder contact op met de GMR mbt onderwerpen en aanwezigheid.

Nieuwe naam voor de Stichting
Er komt een nieuwe naam voor de stichting en een nieuwe huisstijl. De presentatie vindt
plaats op de Twaalfruiter op woensdag 25 mei a.s. Alle medewerkers en de GMR zijn
hiervoor uitgenodigd.



Boni profilering
Op zaterdag 21 mei was er een open dag op de Bonifatiusschool. Er was een behoorlijke
opkomst, veelal ouders van 2-jarigen. De ouders waren allen erg enthousiast. Er was een
leuk programma van informatie over de school tot aan een springkussen op het speelplein.
Een evaluatie van deze dag volgt.
Inmiddels is er contact met kinderdagverblijven in de buurt, als Harlekijn en Pietje Puk en
Pietje Bell. Dit lijkt langzaamaan zijn vruchten af te werpen.
Afspraak is voor volgend overleg de voortgang van de profilering te agenderen.

NKC (= Nederlands Kennis Curriculum)
Er wordt een ouderavond georganiseerd op dinsdag 31 mei a.s.
De uitnodiging hiervoor via Social Schools was onduidelijk. Ook kennen de ouders de term
NKC (nog) niet. Wellicht is een andere term passender/toegankelijker? Bijvoorbeeld
thematisch onderwijs? Dit zal Margreet met Elizabeth opnemen.
.
NPO gelden
Er is een brief binnengekomen van de minister van onderwijs. Deze is met de MR gedeeld.
Kort samengevat benadrukt de minister dat wij als MR scherp moeten blijven op onze rol
mbt de NPO gelden. Afspraak is om de evaluatie blijvend te agenderen. Liggen we op koers
qua resultaten en financiën en waar moet worden bijgestuurd?
Op maandag 20 juni is er een studiedag. Dan zijn de cito resultaten van de Willi en Boni
bekend. De opbrengsten zullen met het team besproken worden.
Tijdens de MR vergadering van woensdag 22 juni a.s. zal dit vervolgens gepresenteerd
worden. Wat is er uitgegeven? Wat zijn de opbrengsten? Waar leggen we de focus in de
toekomst?
Ook zal dan het begrip Mastery Learning toegelicht worden.

Schoolformatie
De vacature voor schoolleider is inmiddels ingevuld. De adviescommissie heeft met vier
kandidaten gesproken. Er is besloten dat Danuta schoolleider gaat worden. Zij heeft de
opleiding voor schoolleider bij ons op de Willibrordschool gevolgd.
Op dit moment zijn er gesprekken gaande over de invulling van de formatie.
Het werkverdelingsplan wordt meegenomen naar de volgende vergadering van 22 juni a.s..
.
Huisvesting
Er is ontheffing voor de sloop van de laagbouw van de Paddenaar verleend. Tijdens de
zomervakantie verhuizen 6 groepen uit dit deel naar de locatie Hinderstein. Na de zomer
starten op de Hinderstein de groepen 4 en 5 en één groep 7. Ook Diny en Daan verhuizen
mee. Er is instemming van de MR gevraagd voor een vrije halve dag (vrijdag 8 juli, de dag
voor de zomervakantie) voor de 6 groepen die verhuizen, 4x groep 4 en 2x groep 5. Om de
verhuizing voor te bereiden. De MR heeft een aantal opties besproken. Uiteindelijk is na
stemming door de leden, instemming verleend. Dit is gedeeld met het MT met een aantal
tips:
- wees duidelijk over de urgentie
- wees duidelijk over welke groepen het betreft
- communiceer tijdig
- wees duidelijk over de (on)mogelijkheden mbt opvang voor deze 6 groepen
- ga zorgvuldig om met verzoeken tot eerder verlof van ouders



Verzuim
Het verzuim van medewerkers is hoog. Het afgelopen kwartaal (jan/apr 2022) komen we
bijna aan de 10%. Dit roept een aantal vragen op, zoals: Is er een soortgelijk beeld bij
andere scholen (corona gerelateerd) of is er mogelijk iets anders aan de hand? Wat is de
ratio kort/lang verzuim? Daan heeft de PMR uitgenodigd hierover mee te denken. We zullen
met elkaar hierover in gesprek gaan.

Risico en Inventarisatie en Veiligheid
De MR heeft ingestemd met het plan van aanpak van de Willibrord en het plan van de
Bonifatius. Belangrijkste aandachtspunt is hoe de locatie Hindersteinlaan en Haarzicht hierin
worden meegenomen. In het komend schooljaar wordt vanuit de stichting een externe partij
ingeschakeld om de plannen te herijken. Margreet neemt een aantal opmerkingen mee naar
Diny over rookverbod/telefoongebruik/planten/CO2 meters.

Ambitiegesprek/Communicatieplan
Er wordt een afspraak gemaakt om het ambitiegesprek met Daan vooraf te bespreken.
Dit ambitiegesprek zal aan het begin van het volgend schooljaar plaatsvinden.

PMR
De uitslag van de enquête over de werkdrukgelden en de wensen voor het schooljaar
2022-2023 is gedeeld met alle medewerkers via de WW.

Studiedagen 2022-2023
Het voorstel voor de studiedagen voor het volgend schooljaar 2022-2023 wordt besproken.
De PMR zou graag zien dat er ook een keer op donderdag een studiedag georganiseerd
wordt. Bijvoorbeeld donderdag 22 juni ipv woensdag 21 juni. Dit neemt Margreet met Diny
op. Voor leerkrachten is de verdeling goed, voor ouders zijn wisselende dagen minder
wenselijk.

Vaststellen schoolgids
Binnenkort dienen de nieuwe schoolgidsen weer te worden vastgesteld. Dit proces loopt
synchroon aan de nieuwe schoolwebsites. MR wil meedenken. Aandachtspunt is dat de MR
tijdig geïnformeerd wordt en duidelijk is wat de verwachtingen zijn.

Volgende vergadering MR: woensdagavond 22 juni vanaf 19.45 uur.

Actiepunten:
Voorstel studiedagen 2022-2023 Margreet/Diny
Instemming extra vrije dag voor 6 groepen: vr 8-7-2022 Doutsen
Instemming RI en E plan Margreet/Diny
Afspraak vooroverleg ambitiegesprek met Daan Francien
Terugkoppeling begroting GMR Daan/Nils/Karin
Herverdeling portefeuilles allen
Uitnodiging GMR voor 22 juni? Margreet/Sophia
Verzuim onder medewerkers PMR
Informatie over vaststellen schoolgids ruim van te voren
delen met MR Margreet


