
NOTULEN  - Aloysiusschool 

 

Datum 17-09-2019  Soort overleg: MR vergadering 

Tijd 19.00 uur   

Locatie Aloysiusschool   

Voorzitter Ilse Egberink  Aanwezig: de ouder- en 
personeelsgeleding, Jasper Diele 

Notulist Agnes Holsink  Afgemeld: Esther Luising 

 

 Agendapunt  Actie 

1. Opening Speciaal welkom voor M.S., als nieuw lid 
oudergeleding van de MR. 
 

 

2 Notulen d.d. 26-06-
2019 
 

 Uitnodigen Kristel Derkink om ons te 
informeren over de GMR. We nodigen 
haar in januari uit. Wellicht kan zij ons 
tevens informeren over de manier van 
werken op een TLIM -school. TLIM is één 
van de 1-paginaplannen van onze school. 
In januari zullen wij hierover ook de 
ouders informeren. 

 We vragen haar tevens de notulen van 
de GMR na elke vergadering door te 
sturen naar Annet. 

 

Ilse nodigt haar uit. 
 
 
 
 
 
 
 
Jasper 

3. Mededelingen 
 

 MT: *Na de herfstvakantie start Romy Leus met  
            Een extra groep 1. 
           *Esther is gestart met een opleiding:    
             Master of Education Leadership 
 
Ilse: het is prettig wanneer bij de geagendeerde 
punten vermeld wordt of het gaat om 
adviesrecht of instemmingsrecht, voor zowel 
ouder- als personeelsgeleding. 
 
De werkmap Medezeggenschap van VOO is 
handig als naslagwerk.  
 
Waar mogelijk worden de stukken die 
besproken worden in de MR tijdig naar de leden 
gestuurd, zodat men de tijd heeft zich in te 
lezen. 
 
GMR: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annet vraagt Roy..  
map voor Mandy. 
Ilse krijgt de map 
van Anne. 

4. Rolverdeling MR Voorzitter: Ilse Egberink 
Penningmeester: Eddy Bijen 

 
 



Secretaris: Annet Stinenbosch 
Notulist: Agnes Holsink 
 
Het jaarverslag van afgelopen schooljaar 
ontbreekt.  
 

 
 
 
Annet informeert 
bij Anne, Roy 
 

5. Strategische doelen 
2019-2020 
 

1-paginaplannen:  

 Doorgaande lijn 
onderzoekend/ontdekkend leren. Hoe 
gaan we dit vorm geven binnen ons 
onderwijs. 

 TLIM: gedachtengoed S.Covey gericht op 
effectief leiderschap.  Scholingstraject 
voor het team via CPS is gestart. Na de 
voorjaarsvakantie implementatieweek 
voor de leerlingen. Enkele teamleden 
vormen het LHT. 

 Rapportsysteem/ Portfolio: het huidig 
rapport past niet meer bij deze tijd en 
onze visie. Willen ons focussen op groei 
bij kinderen en stellen in ons onderwijs 
talenten centraal.  
 

 
 

6. Centrale 
Schoolbespreking 
 

Jasper geeft een toelichting op het schoolbreed 
overzicht voor de vakken: Technisch lezen, 
spelling, begrijpend lezen, rekenen.  
We gebruiken LOVS gemaakt door cito. We 
kijken daarbij naar de groei van leerlingen, het 
onderwijs in de groep en het opbrengstgericht 
werken. Door middel van groepsbesprekingen 
evalueren we het proces en houden we zicht op 
de resultaten. Met name bij begrijpend lezen is 
een mooie groei zichtbaar.  
Kinderen worden steeds meer meegenomen in 
het leerproces, dit geeft mooie resultaten. 
We zijn erg tevreden over de totale resultaten. 
 

 

7. Wat verder ter tafel 
komt… 
 

Jaarschema MR  concept van Jasper. 
Een mooi schema om als leidraad te gebruiken. 
 

  
 

8. Rondvraag -  

 
Volgende vergadering 12 november om 19.00 uur. 


