
NOTULEN  - Aloysiusschool 

 

Datum 09-11-2020  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: Annet Stinenbosch 

 

 Agendapunt  Actie 

1. Opening Speciaal welkom aan Joris als nieuw lid vanuit de 
oudergeleding. 
 

 

2. Notulen 
vergadering 16-06-
2020 

Vraag: Wat is er bekend over de Enquête OG’s ? 
Deze wordt in een overlegvergadering binnen de 
GMR behandeld en daarna teruggekoppeld naar 
de MR. 
De notulen van 16-06-2020 worden bij deze 
vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 
vanuit ouders en 
school 

Ouders: - 
School:  
*T.a.v. Covid:  Op de scholen van onze OG is het 
rustig qua besmettingen. Enkele leerlingen in 
Deurningen en enkele leerkrachten binnen de 
OG. Vervanging geeft alsnog geen problemen. 
*Nieuwe leerkrachten: positieve start. 
*Gestart met 2 LIO, op dit moment nog 1 LIO in 
groep 5. 
*Ingrid.M aangereden. Romy Leus zal haar 
vervangen. Voor de webklas zoeken we een 
interne oplossing. 
 

 
 

4. Verbouwing school Planning: Op 18 december zijn de groepen 4-8 
verhuisd naar het voormalig gemeentehuis. 
(onder voorbehoud van de vergunning van 
gemeente) 
*Groepen 1-2-3 blijven in school in het 
kleuterdeel. Na de verbouwing wordt het 
kleuterdeel gesloopt. 
*Verbouwing is klaar voor de zomervakantie. 
*Bijna alle ondernemers komen uit Weerselo. 
m.u.v. de installateur. Dit is gegaan op 
inschrijving.  
*In gesprek met de provincie over 
subsidieaanvraag vanuit het rijk (subsidie om 
doorbouw te stimuleren) Frisse lucht in scholen 
en duurzaamheid. 

 
 



Als we die subsidie krijgen dan misschien toch 
warmtepomp en zonnepanelen, anders gas. 
Jasper is tevreden over de manier waarop de 
provincie meedenkt en ondersteunt in het 
subsidieverhaal. 
 
Het wordt een mooi open geheel. 
1 januari start de bouw. 
Volgende week de ouders informeren. 
Voorzieningen in gemeentehuis zijn voldoende. 
 

5. Toets gegevens Cito 
September 2020 

Gemiddeld genomen wel een dipje. We 
hopen/verwachten in januari en anders in juni 
weer op niveau te zitten. 
Cito toetsen die normaal in juni worden 
afgenomen zijn nu in de groepen 4-8 
afgenomen.  
Groepsbesprekingen: Welke ll heeft wat nodig. 
Goed in beeld waar achterstand/voorsprong is 
Op schoolniveau conclusies trekken: hier is de 
data niet valide voor. 
Met name uitval op spelling en begrijpend lezen. 
Er is subsidie vanuit het rijk beschikbaar en 
aangevraagd voor wegwerken van 
achterstanden, deze is toegekend. 
 

 

6. Terugkoppeling 
najaarsoverleg 
directie en CvB 

Bespreking ging vooral over hoe ben je als 
organisatie door de Covid periode gekomen. 
Positieve punten: De energie en passie waarmee 
het onderwijs vorm heeft gekregen. Mooie 
samenwerking met ouders. Welke plannen heb 
je wel bereikt en welke niet: TLIM is 
onderbroken. 

  
 

7. Begroting 2021 Vanaf 1 januari 2021 krijgt de MR daar 
instemmingsrecht over. Formeel heeft de MR op 
dit moment adviesrecht. 
Jasper geeft een toelichting op de begroting. 
*Groei in middelen als gevolg van groei in 
leerlingaantallen. 
* 3.2: Subsidie Covid 19 en studie van Esther. 
* Reservepositie blijft binnen de gestelde norm 
tussen 8-12%. 
* De personeelslasten stijgen omdat er meer 
leerkrachtcapaciteit ingezet moet gaan worden. 

* De afschrijvingen stijgen. Dit heeft te maken 
met vervangen van touchscreens, een nieuwe 
taal/ leesmethode voor groep 3 en meubilair. 

 



* Overige baten: vanuit samenwerkingsverband. 
* Daling in huisvestingslasten: moeilijk exact in 
te schatten. 
 
Kosten verbouwing: komt niet uit 
schoolexploitatie. 
 

8. GMR  notulen 
16-06-2020 

Notulen van 16 juni: punt 7:  
Vacature GMR: uit onze OG hebben reeds 2 
ouders zitting in de GMR 

 
 
 

9 Rondvraag -  

 
 


