
   
 

   
 

 

Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR) 

Beste ouders, 

Eind vorig schooljaar heeft er een wisseling plaatsgevonden van 3 van de 4 ouders in de MR. Inmiddels zijn 

we alweer 3/4e jaar onderweg. In die periode heeft de MR niet stil gezeten. Een aantal onderwerpen heeft 

recent onze extra aandacht gehad. Graag nemen we u mee in deze zaken en ontwikkelingen. 

In haar overleg met de directeur heeft de MR veelvuldig gesproken over de uitdagingen in de bezetting, 

mede veroorzaakt door de langdurig aanhoudende griepgolf in Nederland. Verder is ingegaan op de 

begroting voor het schooljaar 2018-2019. Een belangrijk punt hierbij is de (al verwachte) daling van het 

aantal leerlingen. In een eerdere nieuwsbrief heeft u hier al over kunnen lezen. In ons overleg met de 

directeur blijven wij al deze onderwerpen volgen.  

Daarnaast heeft de MR haar speerpunten voor de komende tijd met de directeur besproken. De resultaten 

van de enquête gehouden onder ouders hebben hier een grote rol in gespeeld. Niet alle 

suggesties/behoeftes vielen onder het bereik van de MR. Gefilterd van de ‘niet-MR’-onderwerpen kwamen 

de volgende thema’s vaak terug in de uitslag van de enquête: 

 Passende aandacht voor alle leerlingen op alle niveaus 

 Zorgen voor een stabiele bezetting aan leerkrachten en verbetering zorgstructuur. 

 Communicatie vanuit de school naar ouders 

 Communicatie vanuit de MR naar ouders 

 Visie en beleid inzake modernisering onderwijs (‘21st century skills’) met o.a. bredere inzet van 

Engels en verdieping op gebied van ICT en programmeren. 

In aanvulling hierop hebben we in ons overleg met de directeur de actuele ontwikkelingen waar onze school 

mee te maken heeft of krijgt besproken. Hieronder hebben we alle inbreng vertaald naar onze speerpunten 

voor de komende periode.  

Basis verplichting 
1. Uitvoering geven aan de primaire zorgplicht voor alle leerlingen  
2. Uitvoering geven aan goed werkgeverschap voor alle leerkrachten en andere werknemers  
 
Ambitie/doelen (binnen de mogelijkheden van het financiële kader) 
3. Verder uitvoering geven aan het moderniseren van het lesprogramma en lesmiddelen  
4. Moderniseren van de informatie documenten en communicatiestromen  
3. Verbeteren van de profilering van de school 

 
Graag willen we meer in contact komen met de ouders en de leerkrachten. De aankomende weken worden 

de klassenouders uitgenodigd om koffie te drinken met een aantal leden vanuit de MR. Dit zullen we op 

beide locaties doen. Maar ook buiten deze momenten om willen we jullie uitnodigen om contact met ons te 



   
 

   
 

zoeken als er vragen zijn of onderwerpen die spelen waarin we wellicht kunnen meedenken. We zijn per e-

mail te bereiken via mr@rkbswillibrord.nl. 

 

Personeelsgeleding Locatie en groep 

Kelly Beijk  Groep 5b 

Margré Molenberg Groep 7a 

Daphne van de Werken Groep 6b 

 

Oudergeleding Kinderen 

Dave Middelburg 
 

Luuk 7c 
Jack 5a 
Quinn 1/2a 

Jordy de Jong 
 

Pim 1/2c 
Puck 7c 

Marlous van Vliet Gijs 7c 
Saar 3b 

Anneloes van der Wal 

 
Steijn 1/2d 
Olivier 3b 
Lois 6b 
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