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Het afgelopen schooljaar heeft de MR van de Willibrord 6 keer vergaderd over verschillende 
onderwerpen.  
 
Naast alle gebruikelijke onderwerpen, w.o. het bespreken van de actualiteiten, de evaluaties 
van het voorgaande jaar, het vooruitblikken naar het komende jaar, en het doornemen en 
(indien van toepassing) accorderen van diverse stukken (w.o. schoolplan, werkgroep-
verdeling, budget 2019, formatieplan, etc.) hebben wij hieronder een korte samenvatting 
van de overige belangrijke bespreekpunten opgenomen. 
 
Invoering Engelse les 
Gedurende het gehele jaar is er aandacht geweest voor de implementatie van Engelse les 
middels de methodes Ipockets (groep 1-4) en Big English (groep 5-8). Early Bird begeleidt de 
ontwikkeling van het geven van Engelse les op de Willibrord. Door de goede voorbereidingen 
in het afgelopen schooljaar is de feitelijke start soepel en goed verlopen. In het schooljaar 
heeft het team meerdere malen de ervaringen en verbeterpunten met elkaar besproken. 
 
Ziekte 
In de periode voor de Kerst waren er helaas meerdere ziektegevallen gelijktijdig. Ook 
hierover hebben wij met zowel de personeelsgeleding binnen de MR als met de directie 
uitvoering contact onderhouden. Door alle zeilen bij te zetten en de nodige flexibiliteit onder 
de leerkrachten en het overige ondersteunende personeel heeft dit gelukkig nooit tot 
lesuitval geleid. Waarvoor onze complimenten richting het gehele team. 
 
Modernisering / Online 
De MR vindt een moderne uitstraling van de school, zowel qua locaties, methoden als ook 
qua digitale/online aanwezigheid erg belangrijk. De MR heeft dit punt herhaaldelijk onder de 
aandacht van de directie gebracht. De MR is blij te zien dat de directie en het team de 
nodige stappen hebben gezet op dit terrein. Denk aan de update van de website en de boost 
die aan de online aanwezigheid (o.a. Instagram) is gegeven.  
 
Strategisch beleidsplan 2019-2023 
In het afgelopen schooljaar zijn reeds de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van het 
strategisch beleidsplan 2019-2023 van de Laurentius Stichting (waar onze school deel van 
uitmaakt). De input van de MR is via de directie aan de Stichting verstrekt. Alle verzamelde 
input is door de Stichting in een concept framework vertaald. Op basis van dit framework 
heeft de directie in het huidige schooljaar het concept beleidsplan van de Willibrord verder 
vormgegeven. In meerdere overlegvergaderingen heeft de MR de concept versies behandeld 
en de directie van haar input voorzien. Via deze iteraties is een zeer gedegen finale versie 
van het 4-jarig strategisch beleidsplan tot stand gekomen.  
 
Tot slot rest ons nog te zeggen dat het alles bij elkaar een mooi MR-jaar was en zien wij als 
MR uit naar het komende jaar 2019-2020. 


