
NOTULEN  - Aloysiusschool 

 

Datum 12-05-2020  Soort overleg: MR vergadering 

Tijd 19.00 uur   

Locatie Aloysiusschool   

Voorzitter Ilse Egberink  Aanwezig: Leden van de ouder- en 
personeelsgeleding, lid van de directie 

Notulist Agnes Holsink  Afgemeld:  

 

 Agendapunt  Actie 

1. Opening  
 

 

2. Notulen verg.       
10-03-2020 

De notulen zijn goedgekeurd.  

3. Mededelingen 
vanuit ouders en 
school 

*Nicole Oude Aarninkhof: Komt op onze school 
werken vanaf augustus 2020. 
*Vacature: Jonne Bosch is benoemd voor het 
komend schooljaar. 
*Bouw: Voorkeur voor een milieuvriendelijk 
warmtesysteem, warmtepomp/zonnepanelen. 
Subsidieaanvraag  ligt bij de gemeente. Er wordt 
gestart met de aanbesteding.  
 

 
 

4. Thuisonderwijs: 

ervaringen school 

ouders delen 

Hoe hebben we de 

afgelopen periode 

beleefd?  

 

 

 

 

 

 

Wat hebben we 

ervan geleerd?  

Waar liggen kansen 

om te behouden 

voor de toekomst? 

Ervaringen: Het lukt goed, snel geregeld door 
school, het loopt.  
Sommige werkende ouders ervaren het als veel 
in combinatie met hun werk. Vraag: Is er een 
mogelijkheid voor opgeven van onderwijs voor 
een langere periode, bv per week. Dit is lastig 
i.v.m. instructie die de kinderen nodig hebben 
bij nieuwe lesstof. 
Jasper benadrukt nogmaals: welzijn is het 
belangrijkste.  
Ouders benoemen de angst voor achterstand.  
 
Methodetoetsen worden afgenomen als 0-
meting. De Cito in september om de 
beginsituatie te meten. We kijken daarna naar 
de onderwijsbehoefte. 
 
 
Er zijn mooie stappen gemaakt op digitaal 
gebied met verschillende systemen.  
Zelfstandig werken zonder prikkels ervaren 
sommige kinderen thuis als fijn, evenals de 
individuele begeleiding. 

 
 



 Ouders hebben beter kijk op wat er van 
kinderen wordt verwacht op leergebied en zien 
de leerhouding van hun kind. 
 

5. Formatie schooljaar 
2020-2021 

Document ter instemming voor de MR: 
Jasper geeft een korte toelichting op het 
formatieplan. 
Het plan wordt goedgekeurd door de MR. 
 

 

6. Werkverdelingsplan *Bepalen verhouding lesgeven/ andere taken. 
*Bepalen percentage voor- en nawerk. 
*Invulling werk-rust regeling. 
*Inzet werkdrukmiddelen- dubbeldagen. 
 
Het plan krijgt de instemming van de 
personeelsgeleding. 
 

  
 

7. GMR notulen *Mail over budget voor extra device: komen wij 
niet voor in aanmerking omdat ons 
schoolbestuur financieel gezond is.  
*Diverse informatie rondom corona. 
 
Notulen 14-02-2020: Wat wordt bedoeld met de 
Ondersteuningsplanraad: Het 
samenwerkingsverband heeft een bestuur. 
De ondersteuningsraad is een soort MR van dit 
bestuur.  
 
Enquête OG: Wij hebben als MR nooit een 
onderzoeksverslag van deze enquête ontvangen. 
Annet informeert.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annet informeert 
bij Anita Counter 

8. MR  vacature 
verkiezingen 

Herhaalde oproep: geen reacties 
We gaan mensen persoonlijk benaderen. 
 

Esther L 
 
 

9 Rondvraag Jaarverslag Annet  
 

 
Volgende vergadering dinsdag 16 juni om 19.00 uur. 


