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De MR Willibrord bestaat uit een personeels- en oudergeleding. Er is gekozen voor een 3-3
geleding. Eén lid van de MR is ook afgevaardigde in de GMR en neemt dus deel aan de
bovenschoolse medezeggenschapsvergaderingen. Dit was Marlies Oehler maar zij is gestopt
aan het begin van het jaar en maakt geen deel meer uit van de (G)MR. Bart Soepenberg
oriënteert zich nu op deze functie. Willem Lamers, directeur van Basisschool Willibord was
aanwezig bij elke MR vergadering om informatie te verschaffen.
De MR bestond op 1 januari 2017 uit de volgende leden:
Roanna Nieto

Ouderlid

Antoinette Roovers

Ouderlid

Bart Soepenberg

Ouderlid

Caroline Kersemakers

Personeelslid, notulist

Mieke Mandjes

Personeelslid

Roanna Nieto en Antoinette Roovers hebben in juli afscheid genomen van de MR. Sibel
Erdogan is in september toegetreden. Er is een vacature voor een ouder en een vacature
voor een personeelslid.
Er is dit jaar 6 keer vergaderd en wel op de volgende data: 31 januari, 7 maart, 18 april, 19
juni, 2 oktober, 22 november 2017
Besluiten, advies, instemming en informatie.

Datum
31-01-2017

Actie
Info

31-01-2017

Info

31-01-2017

Info

7-03-2017

Info

Omschrijving
T.a.v. de fusie geeft Willem Lamers de
informatie dat de nieuwbouw
gepland is op 1-1-2019.
Met het oog op het IKC zijn de
pedagogische, levensbeschouwelijke
en ontwikkelingsvisie besproken. De
MR wil graag worden meegenomen in
de uitwerking hiervan.
Door het aftreden van diverse MRleden ontstaan er vacatures. Hiervoor
worden ouders en personeelsleden
benaderd.
Continurooster wordt besproken, we
gaan informatie inwinnen.

7-03-2017

Info

18-04-2017

Info

18-04-2107

Info

18-04-2017

Info

18-04-2017

Info

19-06-2017

Info

19-06-2017

Info/instemming

19-06-2017

Info

19-06-2017

Info

2-10-2017

Info

De inhoudelijke kant van de
fusierapportage is zo goed als klaar,
het financiële gedeelte ligt nog bij
Agora. 27 maart gaat het team naar
verschillende IKC’s .
Het voorlopig ontwerp van de
nieuwbouw ligt nog bij de gemeente.
Continurooster is in het MT
besproken. Er moet een
behoeftepeiling komen onder ouders.
Het continurooster wordt in het team
ingebracht.
Fusie/IKC. Er is een avond met de
klankbordgroep geweest. Het
financiële gedeelte m.b.t. de
fusierapportage is nog niet klaar.
De formatie is besproken, we gaan uit
van 13 groepen.
Er was een vraag vanuit het personeel
over de assessments. De assessments
eerste fase kunnen invloed hebben
op tijdelijke/vaste aanstellingen. De
overige assessments zijn bedoeld als
persoonlijke ontwikkeling.
Er is nog geen bericht van de
gemeente over de nieuwbouw.
De personeelsgeleding houdt de
goedkeuring van de formatie aan,
omdat niet alles nog duidelijk is.
Er zijn enkele kandidaten voor de
oudergeleding van de MR. Zij wonen
de vergadering bij.
De gezonde school wordt besproken.
De oudergeleding vindt het vignet
niet erg belangrijk. In de OR komt dit
onderwerp ook ter sprake. Er volgt
een terugkoppeling naar de MR.
Eind vorig schooljaar zijn er
presentaties gehouden van de IKCtour. Er zijn nieuwe ideeën opgedaan
t.a.v. onderwijs. Er wordt bij de
nieuwbouw gekeken naar de flexibele
ruimtes zodat we meerdere kanten
op kunnen. Er komt een
onderwijsconceptgroep die een
voorzet naar het team gaat doen.

2-10-2017

Info

2-10-2017

Info

2-10-2017

Info

22-11-2017

Info

22-11-2017

Info

22-11-2017

Info

22-11-2017

Info

Naar verwachting is het gebouw klaar
voor gebruik in augustus 2019.
Het kan zijn dat de fusie eerder
plaatsvindt dan in augustus 2019.
Vergaderdata schooljaar 2017-2018:
22-11-2017, 15-01-2018, 07-03-2018,
16-04-2018, 13-06-2018. Indien nodig
beleggen we nog een extra
vergadering. Door het aftreden van
de voorzitter rouleren we het
voorzitterschap.
Bart Soepenberg oriënteert zich op
deelname aan de GMR. Er zijn twee
vacatures voor de MR.
Er zijn een aantal punten besproken
m.b.t. het continurooster.
Betrekken ouders, team en Tinteltuin
bij een eventueel continurooster.
Willem heeft een tijdpad gemaakt
t.a.v. de besluitvorming m.b.t. het
continurooster. Er zijn ervaringen van
andere scholen besproken. Het team
wordt z.s.m. geïnformeerd.
De fusierapportage is inhoudelijk
klaar, maar het financiële gedeelte
nog niet. Mogelijkheden worden
bekeken voor fusie m.i.v. schooljaar
2018-2019.
Het definitieve ontwerp moet nog
worden goedgekeurd door de
gemeente. De gemeente is ook bezig
met de inrichting van het Roggeplein.
Het rooster van aftreden is
besproken.
Jaardoelen Willibrord besproken.
De spellingmethode moet aansluiten
bij de taalmethode. Dit wordt
onderzocht.
ICT: groep 8 krijgt laptops omdat de
CITO-eindtoets digitaal moet worden
gemaakt. In de begroting wordt
hiervoor geld vrijgemaakt.

De MR heeft in 2017 samengewerkt met Willem Lamers, directeur van basisschool
Willibrord. De stukken werden, voor zover dat mogelijk was, meestal op tijd aangeleverd en
Willem was ook altijd aanwezig om toelichting te geven op de stukken.

We hebben een abonnement op MR magazine, een tijdschrift voor MR leden. Ook hebben
we een lidmaatschap bij de AOb als MR. Dit lidmaatschap wordt bekostigd door Agora
bovenschools. Dit omdat wij ons als MR willen laten bijstaan inzake de fusie. Caroline
Kersemakers was ook dit jaar weer de vaste notulist.
Caroline Kersemakers en Mieke Mandjes
MR Basisschool Willibrord

