
 

 

NOTULEN  - Aloysiusschool 

 
Datum 11-06-2018  Soort overleg: MR vergadering 

Tijd 19.00 uur   

Locatie Aloysiusschool   

Voorzitter Roy Hasselerharm  Aanwezig: Roy Hasselerharm, Eddy Bijen, 

Esther Luising, Anne Leurink, Annet 
Stinenbosch, Jasper Diele. Agnes Holsink. 

Notulist Agnes Holsink   

 
 Agendapunt  Actie 

1. Opening en 

mededelingen 

Esther: opmerkingen t.a.v. de website: naam van 

Anne.L aanpassen en info over MR toevoegen.  

 

Jan 

2. Aanvullende 

agendapunten 

 

Punt 12 toegevoegd: Formatie 2018-2019. 

IT (breed) als agendapunt voor MR vergadering 

volgend schooljaar…inventarisatie van 

mogelijkheden. 

 

Roy 

3. Notulen  

23-04-2018 

 

 

Rick Keurs moet zijn Rick Keus, 

De notulen zijn vastgesteld. 

 

 

 

4. Mededelingen  

GMR 

GMR: Rooster van aftreden. Per september is er 

een plek vacant. 

Eddy denkt na over kandidaatstelling. 

 

Informatie in notulen van GMR is verwarrend. 

Anne stuur reactie en vraagt om duidelijkheid.  

 

Anne informeert 

naar de procedure 

 

 

Anne 

5. Jaarplan MR  

2018-2019 

jaarplanning 

 

Jaarplan is voor volgend schooljaar definitief 

Rooster van aftreden opstellen voor zowel 

personeels- als oudergeleding. 

 

Volgende 

vergadering 

 

 

 

6. Huishoudelijk 

reglement MR 

Aloysiusschool 

Huishoudelijk reglement is voor volgend 

schooljaar definitief. 

Roy 

 

7. Informatie/ 

Dossier/ 

Archief MR 

SharePoint is een mogelijkheid voor 

dossier/archief MR. 

Office-account vereist! 

 

 

8. Informatie- 

voorziening 

achterban. 

Esther past het stukje aan, dit wordt geplaatst. 

 

 

 

9 Leerling/ouder/ 

tevredenheids- 

onderzoek 

Terugkoppeling door Eddy: 

Onder begeleiding van het bureau B&T zijn de 

resultaten van het onderzoek geanalyseerd. 

De school scoort algemeen gezien goed. 

 

 

 

 



 

Thema’s/acties en successen zijn 

geïnventariseerd en teruggebracht naar vier 

actiepunten voor volgend schooljaar: 

*Plus-leerlingen 

*Ouderbetrokkenheid   

*Feedback/leerkrachten 

*Didactiek 

Optie klankbordgroep geopperd voor breder 

draagvlak. Waardevol en gaan we inzetten voor 

actiepunten MR. 

 

Er wordt een verslag gemaakt van de analyse. Dit 

wordt gedeeld met de ouders. 

Jasper stuurt de resultaten van beide analyses, 

interne en externe benchmark door. (stukken zijn 

vertrouwelijk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasper 

10 Jaarverslag MR 
2017 – 2018 

Het jaarverslag schrijven en op de website 

plaatsen. 

Jasper geeft een toelichting op tot stand komen 

van onze schoolvisie. Vanuit deze visie komen 

we tot actiepunten voor schooljaarplan. (punt 11) 

*Visie van onze school* 

-Sociale veiligheid 

-Samenwerking 

-Maximale uit elk kind halen. 

 

Anne schrijft 

verslag, Jan plaatst 

op website. 

 

11 Schoolplan Aloysius 
2018 – 2019 

Punten vanuit schooljaarplan:  

-Snappet 

-Plus-leerlingen 

-Eigenaarschap  

 

Doel/actie/wie verantwoordelijk, wordt nog 

uitgewerkt en op de schoolkalender geplaatst. 

 

 

12 Formatie 2018 - 
2019 

Jasper geeft uitleg over de formatie voor komend 

schooljaar. 

Niemand hoeft af te vloeien dankzij inzet van 

werkdrukgelden en door natuurlijk verloop, 

(pensioen Henriette) . 

 

*Start met 8 groepen, na de jaarwisseling 

instroomgroep. 

*Werkdrukmiddelen: inzet dubbele leerkrachten 

*Marian: ICT- taken komend schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opmerking Roy: Elke school heeft extra formatie 

dankzij het staken. 90 % van deze formatie zit in 

de groepen.  

Terugkoppelen naar ouders via nieuwsbrief. 

 

Opmerking Jasper: Vastgesteld dat Kerkewei 

locatieleider nodig heeft. Kitty wordt hiervoor 

aangesteld. 

 

Vergaderdata schooljaar 2018-2019 

(Vergaderdag wordt de woensdag) 

3 oktober 

28 november 

16 januari 

26 maart 

14 mei 

19 juni 

 

 

 

 

 

 

 

Jasper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Rondvraag - 

 

 

 

 

Volgende vergadering:  woensdag 3 oktober 19.00 uur 

                                         

 

 

 

 
 

 

 

 

 


