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1. Inleiding 

Voor u ligt het werkplan van de Medezeggenschapsraad (MR) van de 

Willibrordusschool,  voor schooljaar 2019-2020. 

 

De MR bestaat uit afgevaardigden van het personeel en ouders en behartigt dan ook 

de belangen, vanuit zowel organisatorisch- als werkwijze van de 

medezeggenschapsraad en gemeenschappelijk gestelde doelen, doelen gesteld door 

de MR en ondersteund door de directie van de Willibrordusschool. Het is de bedoeling 

om het als werkdocument te gebruiken wat door de jaren heen zal worden aangepast, 

uitgebreid en of verbeterd, kortom een groeidocument. Op de website van de school 

(www.bswillibrordus.nl ) en het ouderportaal is informatie te vinden over de MR. De 

communicatie met de achterban loopt over het algemeen via het ouderportaal van de 

school. 

 

Dit jaar is voor de MR van de Willibrordusschool een heel bijzonder jaar omdat er dit 

jaar toegewerkt gaat worden naar een eenwording van de Willibrordusschool en de  

Leo-afdeling van bs. d’n Heiakker. Op dit moment is het echter nog zo dat de Leo-

afdeling als nevenvestiging van d’n Heiakker op onze school gehuisvest is. Dat 

betekent dat we formeel nog niet als één MR kunnen functioneren. Om dit te 

ondervangen zullen de vertegenwoordigers van de Leo als toehoorder bij de MR-

vergaderingen van de Willibrordusschool aanwezig zijn en aansluiten op d’n Heiakker, 

wanneer het specifiek gaat over de fusie. 

 

 

2. Functies 

2.1. Functie van de MR 

Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen is de Willibrordusschool wettelijk 

verplicht een MR te hebben. De MR bestaat uit een afvaardiging van de ouders, de 

oudergeleding en afvaardiging van het personeel, de personeelsgeleding, die formeel 

en informeel overleggen over het beleid van de Willibrordusschool. We willen de 

ouder- en de personeelsgeleding zo representatief mogelijk houden. De MR heeft 

conform de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) ten aanzien van een aantal 

onderwerpen de bevoegdheid om de directie advies te geven, dan wel instemming te 

verlenen alvorens beleid gevormd kan worden, bepaalde zaken in gang gezet kunnen 

worden of hierover definitieve besluiten genomen kunnen worden. Deze bijzondere 

bevoegdheden liggen vast in het medezeggenschapsreglement.  

Los van deze bijzondere bevoegdheden heeft de MR het recht om alle zaken die de 

school aangaan met de directie te bespreken en hem hierover gevraagd of 

ongevraagd van advies te voorzien. De MR van de Willibrordusschool heeft er voor 

gekozen om met het oog op een open, transparante en snelle communicatie, de 

directeur als adviseur aanwezig te laten zijn aan het begin van de vergadering. 

Hiermee wordt rekening gehouden bij opstellen van de agenda. 

Indien gewenst, door de leden van de MR, kunnen onderwerpen zonder aanwezigheid 

van de directie worden besproken. 

 

  

http://www.bswillibrordus.nl/
http://www.bswillibrordus.nl/
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2.2 Functie van het werkplan 

Dit werkplan zal elk schooljaar op de eerste vergadering van de 

Medezeggenschapsraad als uitgangspunt dienen voor de taakverdeling en activiteiten 

van de Medezeggenschapsraad.  

Dit werkplan kan dienen als oriëntatie voor belanghebbenden om zo enigszins inzicht 

te krijgen in de werkzaamheden en activiteiten van de Medezeggenschapsraad van de 

Willibrordusschool. Niet in de laatste plaats dient het werkplan er ook voor om de 

achterban breed te informeren en nauwer te betrekken (bij bepaalde kwesties) 

waarbij de mening van de achterban van essentieel belang is in de besluitvorming. 

 

Samengevat schrijven we het werkplan omdat: 

1. het een overzicht geeft van activiteiten en functies; 

2. het een hulpmiddel is om belanghebbenden wegwijs te maken (incl. materiaal MR 

cursus); 

3. het een middel is om de positie van de MR te verhelderen; 

4. de achterban te blijven informeren en betrekken in de besluitvorming. 

 

3. Missie 

Het bijdragen aan het optimaal functioneren van de Willibrordusschool, met specifieke 

aandacht voor het continu verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen 

ons sterk maken voor de belangen van leerlingen en hun ouders of verzorgers en 

personeel. Vanuit gelijkwaardigheid samen verantwoording nemen voor 

ontwikkelingen binnen de school. 

 

3.1. Visie 

Met kennis van zaken meedenken, samenwerken en besluiten nemen betreffende 

ontwikkelingen binnen de school. De achterban is betrokken en voelt zich mede 

verantwoordelijk voor de school. 

 

3.2. Doelen: 

Samenwerken in het belang van alle kinderen.  

Samen op weg in het belang van school, leerlingen, leerkrachten en ouders.  

Met de volgende zaken als speerpunten voor de komende jaren: 

- communicatie met de achterban en ouderbetrokkenheid 

- ICT 

- passend onderwijs 

- werkdruk voor leerkrachten. 

 

3.3 Randvoorwaarden 

Kennis van zaken 

• Middels scholing/cursussen algemene kennis en kennis m.b.t. wet- en 

regelgeving verkrijgen; 

• Kennisgebieden en affiniteiten van de leden gebruiken en uitbouwen op 

onderdelen; 
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• Inventariseren van de speerpunten van de achterban (weten wat er leeft), 

middels enquête, ouderraadpleging, formeel en informeel overleg en MR-

vergaderingen. 

Meedenken 

• (Pro) actief opstellen tijdens MR-overleg, voorbereiden, acties vastleggen; 

• Op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen op gebied van 

onderwijs. 

Samenwerken 

• Het belang van de school (leerlingen en leerkrachten) voorop stellen; 

• Ieder MR-lid is gelijkwaardig. 

Besluiten nemen 

• Vastleggen tijden overleg; 

• Knopen doorhakken. 

Verantwoordelijkheid/betrokkenheid achterban 

• Notulen zijn openbaar, en zijn via de boekenkast in het ouderportaal ter 

inzage; 

• Weten wie we zijn en wat we doen; 

• Standpunten (missie/visie) staan op site en het ouderportaal 

 

4. Taak 

• Het deskundig en kritisch volgen en beoordelen van de beleidsstukken die door 

de directie ter instemming of ter advisering worden voorgelegd aan de MR; 

• Het organiseren en voorbereiden van achterbanraadpleging op bepaalde 

thema’s bijv. schooltijden, samenwerking/fusie met (delen van) andere scholen 

etc. 

• Het ontplooien van initiatieven, waar we dat nodig achten, om de missie van de 

MR uit te dragen; 

• Bespreken van plannen die voor besluitvorming in de GMR aan de orde komen 

en die betrekking hebben op schoolniveau. 

 

Een nauwkeurige omschrijving van taken en (speciale) bevoegdheden staan 

vermeld in het reglement van de MR (te vinden op het ouderportaal). 

 

4.1. Werkwijze 

• De leden bereiden zich gedegen voor op de vergaderingen. Zij lezen de betreffende 

stukken, raadplegen waar nodig hun achterban en vergaren de relevante 

informatie die nodig is om tot besluitvorming te komen. 

• Individuele leden van de MR, of eventuele werkgroepen kunnen komen met 

initiatieven op het gebied van proactief werken m.b.t. met name de taken die ze 

op zich genomen hebben. 

• Naar behoefte nemen de leden van de MR deel aan georganiseerde voorlichtingen 

en/of scholing. 
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4.2. (Taak)verdeling 

De MR van de Willibrordusschool bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De taken van 

voorzitter, secretaris, communicator ouders, communicator personeel en 

contactpersoon GMR worden, verdeeld onder de leden.  

Voorzitter en secretaris komen bij voorkeur niet uit dezelfde geleding. Een MR- lid 

heeft volgens het MR reglement van de Willibrordusschool voor 4 jaar zitting in de MR 

en zich daarna weer voor 4 jaar herkiesbaar stellen.  

 

Samenstelling van de raad: 

NAAM TAAK 

Zitting in MR 

vanaf 

schooljaar 

Zitting in MR 

tot en met 

schooljaar Herkiesbaar 

Namens de ouders 

Chantal Kwarten   2016/2017 2019/2020  

Manuela 

Aldenzee 

 

 2019/2020 2023/2024 ja 

Namens het personeel 

Loes van 

Eckendonk 
    

Sophie van Houts  2019/2020 2023/2024 ja 

Toehoorder namens het personeel van de Leo-afdeling 

Anne Koolen   
2020/2021 

2e termijn 
 

Toehoorder namens de ouders van de Leo-afdeling 

Alexander 

Verbruggen 
 2018 

2020/2021 

1e termijn 
 

 

5. Communicatie 

Het is belangrijk voor de MR om goede contacten te onderhouden met de diverse 

geledingen. De directeur van de school is desgevraagd bij de vergaderingen van de 

MR aanwezig. Informatie die voortkomt uit contacten met de achterban wordt 

besproken in de MR vergaderingen. De achterban wordt geïnformeerd vanuit de MR 

door het openbaar maken van de agenda en de vastgestelde notulen op het 

ouderportaal van de school. 

 

MR – GMR 

• GMR contactpersoon zorgt voor informatie vanuit de GMR (zie paragraaf 

5.2.) 

MR – directie 

• Een evenwichtige wisselwerking, met een actieve meedenkhouding van de 

MR-leden 
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• Onderwerpen bespreken in een zo`n vroeg mogelijk stadium, die vóór de 

besluitvorming moet plaatsvinden 

MR – ouders 

• Website / ouderportaal 

• Agenda en notulen 

• Voor opmerkingen en of vragen direct contact opnemen met MR-leden 

MR –personeel 

• In het teamoverleg, indien nodig, de bespreekpunten van MR aan de orde 

stellen 

• Info uit team overleg 

• Voor opmerkingen en of vragen direct contact opnemen met MR-leden 

 

De MR is geen klachtencommissie. MR-leden waken ervoor dat er lussen geslagen 

worden en bevorderen de directe communicatie door klagers altijd te verwijzen naar 

degene die de klacht betreft.  

  

5.1. Actiepunten verbetering communicatie 

De MR wil graag op een helder en duidelijk manier communiceren van en naar 
de achterban, alsook de input van de achterban vergroten. 

• De actuele agenda van de MR vergadering wordt 1 week voor de 
vergadering op het ouderportaal van de school geplaatst en de ouders en 
personeel krijgen bericht dat de agenda klaarstaat. (secretaris) 

• De meest recente notulen van de MR-vergaderingen zijn online in te zien via 
de boekenkast van het ouderportaal en de ouders en personeel krijgen 

bericht wanneer de meest recente notulen klaarstaan (secretaris). 
• Ieder jaar wordt een (bijgewerkt) MR-werkplan opgesteld, waarin de door de 

raad opgestelde uitgangs- en actiepunten staan opgenomen. (voorzitter in 

overleg met de directie) Het jaarplan wordt in de boekenkast van het 
ouderportaal geplaats en de ouders en personeel krijgen bericht dat het 

jaarplan klaarstaat (secretaris). 
• Waar nodig/wenselijk wordt de achterban actief geïnformeerd of gevraagd 

naar haar mening met betrekking tot bepaalde onderwerpen. Bij zeer 

belangrijke zaken kan de achterban geraadpleegd worden middels een 
enquête of ouderraadpleging. 

• Ouders en/of teamleden die zelf onderwerpen willen aandragen voor 
bespreking in de MR kunnen zich direct richten tot de MR-leden. 

• Twee keer per jaar doet de MR verslag van haar werkzaamheden 

(voorzitter). 
• De MR zoekt actief verbinding met de oudervereniging (communicator 

ouders) 

 

 

5.2. Communicatie met de GMR 

Behalve de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

Deze wordt gevormd door gekozen ouders en leerkrachten binnen de stichting 

PRODAS. Deze ouders hoeven geen lid van een school gebonden MR te zijn. De 

GMR bestrijkt beleidsterreinen die voor alle PRODAS-scholen van toepassing zijn. 

De agenda en notulen van de GMR worden gelezen en de onderwerpen van de 

GMR worden altijd besproken in de MR.  
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De MR geeft de GMR gevraagd en ongevraagd advies. 

Iedere school heeft een GMR-lid dat als vast aanspreekpunt voor de school 

fungeert. Voor onze school is dat Mandy Donkers. 

  

6. Vergaderingen / overleg 
De MR van Willibrordusschool kiest ervoor om de directeur als adviseur aanwezig te 

laten zijn aan het begin van de vergadering.  

De MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR anders beslist. Het laatste kan het 

geval zijn, als er in de MR bijvoorbeeld gepraat wordt over vertrouwelijke of gevoelige 

kwesties. Voor de spelregels omtrent de aanwezigheid bij vergaderingen verwijzen we 

naar het toehoordersreglement (boekenkast ouderportaal) 

 

6.1. Agenda 

Ongeveer 2 weken voor de vergadering wordt  door de voorzitter in samenspraak met 

de directeur een agendavoorstel opgesteld en verspreid. De planning van het 

werkplan dient hierbij als uitgangspunt. Het is voor elk MR-lid dan mogelijk om punten 

toe te  voegen.  

Op basis van prioriteit en de hoeveelheid te bespreken punten maakt de voorzitter de 

definitieve agenda op en verspreidt die onder de leden en de directie. De secretaris 

plaats de definitieve agenda op het ouderportaal en stuurt de geledingen een bericht 

dat de agenda klaar staat. 

 

6.2. Verslaglegging / vastlegging besluiten. 

Van iedere MR-vergadering worden notulen gemaakt met een actie- en besluitenlijst. 

In de notulen wordt het besluit van de raad duidelijk vermeld.  

De concept-notulen van een vergadering worden binnen twee weken ter goedkeuring 

voorgelegd aan de leden en na verwerking van eventuele opmerkingen door de 

secretaris in de boekenkast van het ouderportaal geplaatst, waarna de geledingen een 

bericht krijgen dat de nieuwe notulen klaarstaan.  

Twee maal per jaar wordt er door de voorzitter een halfjaarlijks verslag gemaakt. Dit 

wordt na instemming gepubliceerd en op het ouderportaal. 

 

6.3. Vergaderfrequentie 

Er worden 7 MR-vergaderingen gepland, verspreid over het schooljaar. De datums 

worden in de laatste vergadering voor de zomervakantie vastgesteld, zodat deze 

kunnen worden opgenomen in de jaarplanning van de Willibrordusschool. Daar waar 

nodig worden extra vergaderingen op initiatief van de MR en of de directeur gepland. 

De geplande datums voor dit schooljaar zijn te vinden in hoofdstuk 7 de jaarplanning 

en in de kalender op het ouderportaal 

 

6.4. Vergaderprotocol 

Indienen / behandelen verzoek  
 

Verzoek  

personeel / 
ouders  

Tot 2 weken 

voor de 
vergadering  

Het personeel dan wel de ouders van de school 

kunnen de secretaris van de MR schriftelijk dan 
wel via e-mail verzoeken een onderwerp of 
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voorstel ter bespreking op de agenda van een 

vergadering van de MR te plaatsen.   
Agenda  Tot 1 week  

voor de 
vergadering  

De secretaris voert overleg met de voorzitter en 

informeert de aanvrager of het onderwerp of 
voorstel al dan niet ter bespreking op de agenda 

van een vergadering wordt geplaatst, alsmede 
wanneer deze vergadering zal plaatsvinden.   

Toelichting  Tot 1 week  

voor de 
vergadering  

De secretaris voert overleg met de voorzitter en 

kan de aanvrager in de gelegenheid stellen het 
onderwerp of voorstel mondeling ter vergadering 

toe te lichten.   
Behandeling 
verzoek  

Vergadering  De MR behandelt het verzoek op de betreffende 
vergadering   

Reactie  Uiterlijk 1  
week na de 

vergadering  

De secretaris stelt de aanvrager van het verzoek 
schriftelijk dan wel via e-mail op de hoogte van 

het resultaat van de bespreking van dat 
onderwerp of voorstel door de MR  

 
N.B. Een in te dienen verzoek dient beleidsmatig van karakter te zijn en het algemeen 
belang van de leerlingen, het personeel, de ouders of de school aan te gaan.  

 

Openbaarheid en geheimhouding 

 

Openbaarheid Een vergadering van de MR is openbaar, tenzij de aard van een te 

behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de leden 

zich daartegen verzet. Dergelijke zaken worden achter gesloten 

deuren behandeld. 

Persoonlijk 

belang 

Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een 

persoonlijk belang van een van de leden van de raad in het geding 

is, kan de raad besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering 

of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De behandeling van de 

desbetreffende aangelegenheid vindt dan achter gesloten deuren 

plaats. 

Geheim-

houding 

Voor MR-leden geldt een geheimhoudingsplicht over alle zaken 

waarvan zij weten dat de informatie vertrouwelijk is of waarvan zij 

redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk moet 

blijven. Degene die de vertrouwelijkheid oplegt, bijvoorbeeld de 

directeur, moet wel aangeven hoe lang de vertrouwelijkheid duurt 

en of er personen zijn voor wie de vertrouwelijkheid niet geldt. Als 

men de MR verlaat, blijft de geheimhouding bestaan. 

  



 

 

7. Jaarplanning van onderwerpen 2019-2020  

De jaarplanning vermeldt formele onderwerpen die voortvloeien uit wet- en regelgevingen waarbij de MR advies- of 

instemmingsrecht heeft. Ook zijn andere onderwerpen opgenomen, die door de MR, de schooldirectie en /of de stichting PRODAS 

zijn aangedragen. Sommige onderwerpen dienen op vaste momenten behandeld te worden (z.g. Cyclische onderwerpen), andere 

onderwerpen kunnen naar keuze in de jaarplanning opgenomen worden. De jaarplanning dient echter voldoende ruimte te laten 

voor flexibiliteit. 

 

Nr. Datum Jaarlijks terugkerende items Inst/ 

Adv 

extra items vanuit het jaarplan Inst/ 

Adv 

info 

 

 20 sep. Etentje MR     

MR-1 

 

17 sep. 

 

1. Jaarverslag MR 

2. Taakverdeling MR 

3. Vaststellen werkplan MR 

4. Update huishoudelijk reglement 

MR, statuten en andere 

documenten 

5. Inventariseren scholingsbehoefte 

MR-leden  

6. Vaststellen schoolgids, 

schoolinformatieboekje, 

schoolkalender 

7. Toelichting concept begroting 

(indien al beschikbaar) 

 1. Privacy-beleid (n.a.v. GMR) 

2. Fusietraject Willi-Leo 

3. Presentatie HB-plan cluster Deurne 

Noord 

 

 

  

MR-2 05 nov. 1. Voortgang begroting 

2. Leerling-telling (na 1-10) 

3. Analyse Quick Scan WMK 

4. Professioneel statuut 

 

  

 

 

 1. Resultaten evaluatie opzet 

informatie/kennismakingsavond 

2. Thema-onderwerp: 

Ouderbetrokkenheid 

3. Fusietraject Willi-Leo 

4. Thema-avond GMR 12 nov? 

 

  

MR-3 07 jan. 1 Begroting Prodas vaststellen 

2 School ondersteuningsprofiel/ 

passend onderwijs 

 1. Fusietraject Willi-Leo   
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3 Halfjaarlijks verslag MR 

4 Voortgang WVDP 2019-2020 

 

 

 

MR-4 11 feb. 1. Voortgang RI&E  

2. Presentatie verzuimcijfers 

3. Vakantierooster 

4. Taakverdeling directie 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Document burgerschapsvorming 

2. Fusietraject Willi-Leo 

 

  

MR-5 31 mrt. 1. Gedachtevorming formatie en 

groepsverdeling. 

2. Schoolfoto midden presenteren 

3. Voortgang WVDP 2019-2020 

 1. Fusietraject Willi-Leo 

 

  

MR-6 13 mei 1. Vaststellen 

formatieplan/groepsverdeling 

2. Evaluatie werkdrukgelden 

2019/2020 

3. Aanzet werkverdelingsplan 2020-

2021. 

4. Aanzet jaarplan 2020/2021 

5. Bezetting MR volgend schooljaar 

 

 Besluit fusie Willi/Leo 

 

 

 

  

MR-7 23juni 1. Evaluatie jaarplan 19/20 

2. Vasstellen jaarplan 20/21 

3. Vasstellen werkverdelingsplan 

20/21 

 1. Schoolfoto eind en analyse CITO 
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4. Concept werkplan MR 2020-2021 

5. Nieuwe vergaderdata MR 2020-

2021 

6. Resultaten Quickscan WMK 

7. Aanpassingen Schoolkalender / 

schoolgids 

8. Halfjaarlijks verslag MR 

9. Werkverdelingsplan 2020-2021 

 

Onderwerpen 

die vast terug 

komen of 

aandachtspunt 

zijn 

Communicatie met de achterban 

Ouderbetrokkenheid 

Nieuws uit de GMR 

ICT / BYOD / Mediawijsheid 

Passend onderwijs 

 

 

Vaste 

onderwerpen 

directie 

Iedere vergadering wordt er even nagelopen of er op deze terreinen iets te melden valt. Wanneer er t.a.v. van deze 

onderwerpen advies of instemming van de MR gevraagd moet worden, worden ze als apart agendapunt opgevoerd.  

Voortgang clustervorming Deurne Noord 

Voorgang onderwijskundig jaarplan 

Voortgang samenwerking Leo-Willi 

Voortgang werkverdelingsplan 

Voortgang Brainport 

 



 

 

Begrippenlijst: 

 
Schoolplan 

 
School-ontwikkelings-jaarplan (kortweg Jaarplan) 

 
Onderwijskundig jaarverslag 
 

Werkverdelingsplan 
 

Schoolfoto 
 
Entreetoets 

 
Eindtoets 

 
Taakbeleidsplan 
 

Schoolgids 
 

School-informatie-boekje 
 
Schoolkalender 

 
Ouderportaal 

 
Professioneel statuur 
 

WMK 
 

QuickScan 
 
Schooldiagnose 

 
Formatieplan 

 
 

 
 


