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Notulen MR-overleg 27-02-2020 
 

Aanwezig: Ivo Aarninkhof, Ellen van den Bos, Dorien Haverkort, Brigit Hilgerink, Chantal Wegman 
Afwezig m.k.: Lisanne Wolbert 
Notulist:   Chantal Wegman (vervangende notulist)  
Gast:   Gerben Ottink (vanaf agendapunt 9) 
 
 

MR-vergadering 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Ivo Aarninkhof opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
 

2. Notulen MR-vergadering 19-11-2019 en actielijst 
De notulen worden akkoord bevonden.  
 

 

3. GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Konot) 
- KONOT heeft het weerstandsvermogen van alle scholen naar 12%  gebracht. 
- Alle AVG-stukken zijn inmiddels vastgesteld.  
- Het rapport over het functioneren van de Onderwijsgemeenschappen wordt in maart verwacht.  
- Vanuit de CAO zullen allerlei functieomschrijvingen geactualiseerd worden.  

 
 

4. Speerpunten: evaluatie MR 
Voor de evaluatie van de MR zouden we het “advies goede medezeggenschap in het onderwijs” van InfoWMS kunnen 
gebruiken. Ellen zal de link delen; volgende vergadering besluit wat we ermee doen. 
 
 

5. Begroting MR schooljaar 
De begroting is goedgekeurd. 
 
 

6. MR financieel jaarverslag vorig jaar en bestemming 
Het financieel jaarverslag is goedgekeurd. 
 
 

7. Rooster van aftreden en verkiezingen 
Ellen is aftredend en niet herkiesbaar in augustus. Chantal treedt af vanwege gezondheidsredenen. In de 
oudergeleding ontstaan dus twee vacatures. We brainstormen over mogelijke kandidaten die we actief zullen 
benaderen. Daarnaast schrijft Ivo een bericht voor de nieuwsbrief om ouders te werven. 
 
 

8. Speerpunten MR 
Aanvullend speerpunt: het Nedersaksisch is een officieel erkende taal. Meer aandacht voor deze taal zal bijdragen aan 
de taalontwikkeling van de kinderen. Wellicht is het een idee om hier geïntegreerd binnen bestaande vakken (zoals 
bijvoorbeeld muziek) of in projectvorm mee aan de slag te gaan.  
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MR-vergadering met directie 
 

9. Opening MR-vergadering met directie 
Ivo heet de directie van harte welkom. Jasper is afwezig vanwege een persoonlijke afspraak. 
 

 

10. Notulen MR-vergadering 19-11-2019 (deel waarbij directie aanwezig was) en actielijst 
De notulen worden akkoord bevonden. 
 
 

11. Mededelingen directie 
Gerben dankt voor het medeleven van de MR na het overlijden van zijn vader.  
Lisanne Wolbert is bevallen van een gezonde dochter; Karen Tenhage en Aafje Kistemaker ieder van een gezonde 
zoon. 
 
 

12. Centrale School Bespreking (CSB) 
Doel van de CSB is om de kwaliteitszorg scherp in beeld te hebben en eventueel interventies te plegen. Op alle 
vakgebieden scoort Willbrordus boven het landelijk gemiddelde. Ook de eigen, daar nog weer boven gestelde 
schooldoelen zijn wederom behaald. Resultaten om trots op te zijn.  
Tijdens de studiedag zijn de resultaten met het team besproken. Daar waar de vaardigheidsscores van een specifieke 
groep onder of op het landelijke gemiddelde liggen, weten de leerkrachten welke interventies zij de komende periode 
zullen inzetten.  
Omdat de reeds hoog gestelde schooldoelen al meerdere jaren achtereen behaald worden, stelt de MR voor deze 
naar boven bij te stellen. Het team zal in september (als de CSB van schooljaar 2019/2020 compleet is) of zij de 
doelen gaan herijken en aanscherpen. 
Gerben zal een stuk in de nieuwsbrief schrijven over de resultaten van de CSB. 
 
 

13. Terugkoppeling themabezoek inspectie 
De Willibrordus staat onder basistoezicht van de inspectie wat betekent dat de onderwijsinspecteur eens per 4 jaar een 
themabezoek brengt aan de school. Dit aangekondigde themabezoek heeft geen oordelend karakter. De inspecteur 
heeft  met leerkrachten van de groepen 7 en 8 en leerlingen van groep 8 gesproken over het verwijzingsproces naar 
het voortgezet onderwijs. Er volgde een mondeling verslag waarin feedback gegeven werd.  
De procedures zijn op orde en het eigenaarschap van de kinderen komt goed naar voren. De protocollen voor groep 7 
en 8 zouden meer gecombineerd kunnen worden, zodat de doorgaande lijn in het proces meer zichtbaar is. Het is 
handig deze procedure ook voor ouders inzichtelijk te maken.  
De inspecteur was zeer tevreden over de hoge kwaliteit van het gesprek met de leerlingen. Hoewel hij sceptisch was 
over het gebruik van een portfolio, is hij daar, na gezien te hebben hoe de kinderen daarmee omgaan en dat het echt 
van hen is, een stuk positiever over.  
 
 

14. Onveilige situatie Kiss & Ride strook 
Gerben is met enkele ouders in gesprek geweest met de nieuwe verkeersambtenaar van de gemeente Dinkelland. De 
verkeersambtenaar heeft twee voorstellen gedaan om de situatie verkeersveiliger te maken, waarvan de optie om de 
schoolpoort te verplaatsen naar de zijkant van het plein (aan het wandelpad) de beste lijkt. De MR zou liever zien dat 
de Kiss & Ride strook gesloten zou worden, maar gaat akkoord onder voorwaarde dat de nieuwe situatie binnen vooraf 
gestelde periode geëvalueerd wordt.  
 
 

15. Rondvraag 
- De kapstokken bieden te weinig ruimte voor jas en tassen. Kan daar een oplossing voor komen? Probleem 

wordt erkend; wordt aan gewerkt.  
- Het Leerling-Lighthouseteam (LLT) heeft onlangs voorgesteld om het geld dat de leerlingen gespaard hebben 

te gebruiken voor speelse belijningen op het schoolplein. Dat voorstel heeft het, na stemming in alle groepen, 
niet gehaald. De MR stelt stelt een deel van het MR-budget beschikbaar en zal dit bespreken met het LLT. 

 
 

16. Sluiting 
Ivo sluit de vergadering. 
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Bijlage: Actielijst MR-overleg 
 
 

Beschrijving Actie Aanhouden/uitgevoerd 

 

Link MR-evaluatiepunten delen 
 

Ellen 
 

mrt. 2020 
 

 

MR-vacatures in nieuwsbrief 
 

Ivo 
 

feb. 2020 
 

 

Actief benaderen mogelijke MR-kandidaten 
 

Allen 
 

mrt. 2020 
 

 
Aandacht voor Nedersaksisch bespreken in team 

 

Gerben 
 

mrt. 2020 
 

 
Resultaten CSB in nieuwsbrief 

 

Gerben 
 

feb. 2020 
 

 
Start aanpassing situatie Kiss & Ride strook en 
evaluatiemoment vastleggen met verkeersambtenaar 
gemeente Dinkelland 
 

 

Gerben 
 

mrt. 2020 
 

 
Budget voor speelse belijning bespreken met LLT 
 

 

Ellen 
 

mrt./april 2020 
 

 


