
MR Willibrordusschool Diessen 
27 juni 2017 
Tijd: 19.30 uur 
 

1. Opening 
Joke heeft afgemeld. 
 

2. Vanuit de directie 
Pestprotocol. Wordt in september in het team besproken. Verwachting dat het gereed is op de 

informatieavond 
 

Samenwijs: Personele samenvloeiing op 1 januari 2018. Dan samen 1 stichting. Er is een 
werkgroep bezig met het uitzoeken of en hoe MR samenvoeging kan gaan plaatsvinden.  
 
Formatie is rond. Morgen krijgen de ouders daar bericht over.  
 
LIO stage Joy op ’t Hoog maandagen en dinsdagen en januari en februari aan één stuk. Komt in Groep 
3 wordt geleid door Cindy en Petra. 
 
Onderwijsassistent 4 dagen startersbeurs (voor 6 maanden). Komt op Groep 4 en wordt geleid door 
Linda en Ilona. 
 
Nel gaat per januari 2018 stoppen dus dan komt er een vacature voor onderwijsassistent (2 dagen) 
 
Janny Damen. Woensdag en donderdag (10 vrijdagen). Assisteert groep 5 en 6. Hoe begeleiding 
precies wordt nog besproken. 
 
Henriette extra formatie wordt gekoppeld aan groep 7 en 8. 
 
Gymdocent is helaas afgehaakt. 
 
Ontwikkelingsplan met edux. Edux gaat een analyse van de school maken. Gaan op basis daarvan 4 
studiedagen voor de school inrichten. 
 

3. Notulen Medezeggenschapsraad van 20.04.2017 
Punt 10. IEP toets voldeed aan verwachting = verwachting van de leerkracht.  
 
Punt 7. Cursus MR en Invloed. Opgeven wie er komen. 
  

4. Notulen Ouderraad 
Ouderavond wordt georganiseerd door de oudervereniging. Desiree (KLIK) zit in werkgroep PBS. Dus 
indien dat thema wordt gekozen dan ook Desiree uitnodigen. Tip om ouderavond te combineren met 
de info-avond. Marian zal contact opnemen met Rosemarie. 
 

5. Vanuit de GMR 
Geen punten. 

 

6. Vanuit KLIK 
Er komt iemand anders in de plaats van Ellen /Charlotte in de MR namens KLIK. 
 



KLIK wil graag aansluiten bij de werkgroepen (carnaval, sinterklaas, kerst, opening schooljaar, 
kinderboekenweek etc.). 
 
Continurooster. Op dit moment nog niet besproken. Wanneer moet de MR hier iets mee? In het 
najaar een Ouder tevredenheids enquête houden waarin de vraag wordt gesteld of er behoefte 
is aan een onderzoek naar continurooster. Tevens tevredenheid en veiligheid toetsen. 
 
Mogelijkheid juffendag en tentendag al op de jaarkalender te plaatsen? Tentendag is initiatief 
van ouders. Vraag of ze dat volgend jaar weer doen.  
 
Overleg met school en KLIK bij vrije dagen zodat KLIK er op kan inspelen. 
 
Dag van de leerkracht combineren met KLIK? MR of OR. 4 oktober. Hoort bij de bestuurder. Aktie 
van de kinderen hoort bij de ouderraad. Marian geeft het door aan Rosemarie. 
 
Nieuwsbrief wellicht al eerder naar komende kleuters (die niet aangesloten zijn bij KLIK)? Is 
slechts een beperkt aantal. Kinderen stromen in en zijn niet op de hoogte van activiteiten. Vraag 
is of dit technisch mogelijk is. 
 
7. Punten uit het jaarplan 
Vaststellen formatie 
Is besproken 
 
Evaluatie taakbeleid 
Wordt najaar 
 
Arbobeleid en evaluatie en plannen volgend jaar 
Nog niet uitgezocht 
 
Vaststellen schoolgids nieuwe schooljaar 
Medezeggenschapsreglement aangepast naar 3 jaar? Fons stuurt medezeggenschapsreglement  
door aan Marian.  In schoolgids vermelden dat KLIK met MR mee vergadert. 
Kleuters: komen niet meer 3 woensdagen, maar is feitelijk 4 dagdelen. Algemeen houden en 
vermelden dat er oefenmomenten zijn.  
 
Mail aan MR niet privé adres, maar algemeen MR mail adres. 
 
Schoolgids komt op de site. Wordt niet uitgeprint meegegeven. 
 
Vaststellen scholingsplan 
Is nog in ontwikkeling. 
 
Evaluatie beleidsvoornemens dit jaar en nieuwe jaar directie 
Staat in de schoolgids. 
 
Vergadering MR nieuwe schooljaar plannen 
Is vorige vergadering gepland. 
 
8. Wvtk en rondvraag 
- Zittingsperiode MR hebben wij vorig jaar verschoven naar 3 jaar. Dit betekent dat de huidige 

MR nog 2 jaar doorgaat. 



Er komt een vacature omdat Natalie vertrekt. Hiervoor moeten verkiezingen komen. Vraag 
komt deze week in nieuwsbrief. Is mogelijk een tijdelijke invulling in verband met 
samenvoeging MR en KLIK. Dit ook vermelden. Reactietijd van een week. 

 
 
 
 

 
 


