
NOTULEN  - Aloysiusschool 

 

Datum 21-01-2020  Soort overleg: MR vergadering 

Tijd 19.00 uur   

Locatie Aloysiusschool   

Voorzitter Annet Stinenbosch  Aanwezig: Leden van oudergeleding, leden van de 
personeelsgeleding, lid v directie 

Notulist Agnes Holsink  Afwezig: Ilse Egberink en M.S afgemeld 

 

 Agendapunt  Actie 

1. Opening Annet zit de vergadering voor.  
Ilse is verhinderd i.v.m. een leergang.  
 

 

2. Notulen 
vergadering  
12-11-2019 
 

Punt 3: MR basiscursus: M. en Ilse hebben deze 
cursus bijgewoond.  
Punt 4: Ilse heeft een digitale versie via de 
Kerkewei ontvangen. 
De notulen zijn goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen:  
*vanuit ouders                                        
*vanuit school 
 

Vanuit de ouders: - 
Vanuit het team: 

 Jasper heeft een vervolggesprek 

(technische zaken) gehad over de 

verbouwing van onze school. 

Verwachting rond september te kunnen 

starten. Ideeën worden berekend, 

daarna volgt inschrijving en wordt 

bekeken wat haalbaar is. Wat financieel 

haalbaar is gaat via KONOT en subsidies 

via duurzaamheid. We blijven uiteraard 

met de  gemeente in gesprek, maar dit 

duurt allemaal erg lang. 

 
 
 
 

4. Toelichting 
inspectiebezoek 
 

 Het inspectiebezoek was in het kader van 

een themabezoek, geen 

kwaliteitsonderzoek. De inspectie heeft 

de verplichting elke vier jaar de scholen 

te bezoeken. Ze geven feedback op wat 

we doen en of de ontwikkelruimte helder 

is. 

Het bezoek is ervaren als een prettig 

bezoek met positieve opmerkingen.  

Feedback met mooie diepgang: positief 

Ruimte voor meer eigenschap: 

ontwikkelruimte. 

 



5. Rooster van 
aftreden / 
verkiezingen 

Personeelsgeleding: schema klopt. 
Oudergeleding: 
 
Esther Luising         2016-2017          Eind 2020 
Eddy Bijen               2016-2017          Eind 2020-2021 
M. S.                         2019-2020          Eind 2022-2023 

 

     

6. GMR notulen Er zijn geen bijzonderheden rondom de notulen.   
 

7. Rol GMR 
(toelichting door 
Christel Derkink) 

Belangrijkste punten van de rol als GMR: 

 Bij de GMR zijn de belangen konotbreed. 

 Aantal keren schuift het CvB aan. 

 Afstemming Bestuur met GMR. 

 Zitting niet namens een specifieke 

school. 

 Vanuit het WEB een vertegenwoordiging 

van drie leden. 

 Belangrijke zaken worden 

teruggekoppeld naar de MR. 

 Balans tussen belang van ouders-

leerkrachten. 

 Samenstelling: heel divers, verschillende 

kijk, verschillende brillen, constructief 

kijken om zo de organisatie sterker te 

maken. 

 Onlangs onderzoek naar functioneren 

van OG’s. Er komt een terugkoppeling 

naar de MR’s van de scholen. 

 Samenstelling GMR: 6 ouders en 6 

leerkrachten voor een periode van 4 jaar. 

 Bijscholing voor specifieke onderdelen; 

bv lezen van begroting en door de 

onderwijsbond: inhoud van de functies. 

(er zijn nieuwe functiebeschrijvingen)  

 Klankbord /stem van de gehele 

organisatie. 

 Werken binnen kaders en binnen die 

kaders vertrouwen en ruimte krijgen.  

  

 

8. Werken volgens 
The Leader In Me                                                                  
(toelichting door 
Christel D. 

Christel vertelt wat voor haar het verschil 
maakt… 
 

 Start: School met ontevredenheid op 

elke laag. M5-project gaf negatieve 

 
 
 



Bernardusschool in 
Saasveld) 
 
 

lading in elke laag. Oorzaak moest 

worden aangepakt. 

 Ouders in eerste instantie sceptisch. 

Tijdens het proces mooi meegegroeid en 

erg positief. 

 Christel heeft tijdens haar opleiding 

kennis gemaakt met TLIM. Ze was m.n. 

geïnspireerd door via kaders 

eigenaarschap vergroten, brede kaders 

leggen. Hoe kun je kinderen van 

binnenuit versterken.  

 TLIM is een grondhouding, je moet het 

uitdragen en van binnen voelen. 

 Team is veranderd, de manier waarop 

met kinderen gewerkt wordt, de 

resultaten. 

 Eigenaarschap: het sleutelwoord, kaders 

zetten door vertrouwen te geven.  

 TLIM is het fundament voor je onderwijs. 

 Doelen stellen: wat willen wij als school 

en wat wil je zelf graag leren.  

 VO  geeft terug dat ll bewuster plannen 

en coöperatiever ingesteld zijn.  

 

9 Introductie over 
proces The Leader 
In Me door Jasper 
 

Jasper vertelt over TLIM. De implementatie op 
de Aloysiusschool.  Hoe gaat de informatieavond 
eruit zien: 
 

 Het proces van onze school, ons team. 

 Kinderen zelf laten nadenken! 

 Kinderen gewoonten eigen laten maken. 

 Essentie van de boom. 

 Visie van de school. Ieder kind haalt het 

beste uit zichzelf. Wat kunnen we 

benutten om dat groter te maken. 

 Leerlingen meer leiderschap geven 

 We willen TLIM als framework gebruiken 

voor ons onderwijs. 

 Het geeft ons gezamenlijke taal. 

 Kinderen leren mooie vaardigheden die 

ze nodig hebben in de toekomst. 

 Na de voorjaarsvakantie 16 wekenplan, 2 

weken per gewoonte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Klankbordgroep vanuit de ouders. 

 Oudergids en informatie via de 

nieuwsbrief. 

 Vragen, reacties, tips! 

*Brief van de MR voor kandidaatstelling 
verkiezingen op vrijdag mee in het boekje van 
TLIM   

 
 
 
 
 
Jasper past de brief 
aan. 

10 Rondvraag Eddy: MR budget wordt gereserveerd voor een 
mobiel podium. (is uitgesteld i.v.m. de plannen 
voor verbouwen.) 
€3700,-  eind dit jaar. 

 

 
Volgende vergadering dinsdag 10 maart 19.00 uur. 


