
NOTULEN  - Aloysiusschool 
 
Datum 31-10-2017  Soort overleg: MR vergadering 
Tijd 19.00 uur   
Locatie Aloysiusschool   
Voorzitter Roy Hasselerharm  Aanwezig: Roy Hasselerharm, Eddy Bijen, 

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

Notulist Agnes Holsink  Afwezig: Esther Luising (MK) 
               Petra Evelo (MK) 

 
 Agendapunt  Actie 
1. Opening en 

mededelingen. 
 

Esther Luising is geopereerd (blindedarm) 
Petra Evelo heeft per mail laten weten haar taak 
als voorzitter van de MR per direct te willen 
afsluiten.  
 

Anne brengt een 
kleine attentie als 
dank voor haar 
inzet. 

2. Aanvullende 
agendapunten 
 

Geen  

3. Notulen 25-09-2017 
 
 

Opmerking: Agendapunten: deze moeten 
onderwijsinhoudelijke- of beleidszaken 
omvatten. 
Punt 10: Deze actie hoort bij de taken van de 
verkeersouder Nicole Nijhuis. 
Punt 11: Er is reeds een werkgroepje  
aangestuurd door de OR.  
 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

 

4. Mededelingen MT en 
GMR 

MT: 
Personeel: Marian: werkt inmiddels weer.  
                  Ingrid: behandeling slaat goed aan. 
                  Henriette: op therapeutische basis.           
 
Staking: Datum nog niet bekend. 
 
Cohortensysteem voor verplichte mobiliteit bij 
krimpende formatie. Jasper geeft enige uitleg. 
Er is een voorstel beleidsstuk ter advisering aan 
de GMR aangeboden. Hieruit kwam het advies 
om de voorgestelde uitzonderingspositie van 
IB-er eruit te halen. Dit zal door de CvB 
worden overgenomen.  
Uitzondering; directies, locatieleiders.  
Wordt ingevoerd vanaf volgend schooljaar. 
 
GMR: Geen nieuwe stukken ontvangen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne neemt 
contact op met 
Anita Counter. 
(overzicht stukken 
en wat er van ons 
verwacht wordt) 



5. Jaarplan concept 
MR 2017-2018 
 
 

Wordt verschoven naar een later moment. 
Wanneer iedereen de cursus Medezeggenschap 
heeft gevolgd. 
21 november door CNV. 
 

  
 
 
Annet, Anne 
 Roy? 
 

6. Bibliotheek in de 
school. 

Gekoppeld aan een Leesmotivatiemonitor, in 
januari. 
Bibliotheek op school wordt bekostigd door 
gemeente Dinkelland. De gemeente heeft 
daarbij bepaalde verwachtingen t.a.v. 
begrijpend lezen op de scholen. 
 
 

Aantal boeken per 
kind van 3 naar 1, 
navragen bieb. 

7. Korte terugblik 
Cursus MR start 

Interessante bijeenkomst. Veel informatie. 
Duidelijke handvatten over bevoegdheden, 
statuut, reglement, jaarplanning etc. 
 
 

 
 
 

8. Managementstatuut 
Aloysiusschool 

Is niet op de scholen aanwezig. 
Wel opgeknipt in losse elementen.. 
Begroting, plannen in schoolgids etc. 
Komen hier in een volgende vergadering op 
terug. 
 
 

 

9. Verkeersveiligheid Wordt van deze agenda gehaald.  

10. Begroting MR 
Wensen uit groepen 

De wensen worden ingewilligd. 
Leerkrachten bestellen zelf product en leveren 
bon in bij Eddy Bijen. 
Jasper informeert even naar exacte bedrag 
aangeschaft materiaal sporthal. 
 
Opmerking Roy t.a.v. motorische ontwikkeling.  
Roy pleit voor uurtje gym in sporthal voor 
groep 2. Dit is de enige groep die hier geen les 
heeft.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Jasper informeert 
via Esther naar 
mogelijkheden 
ODI 

11. Informatie/ 
Dossier/ 
Archief MR 

Jasper laat zien hoe dit bij de Willibrordus 
wordt weggezet. Wellicht kan het bij ons op 
dezelfde manier. 
We komen hier de volgende vergadering op 
terug. 

 



12. Informatievoorziening 
vanuit MR aan 
achterban 

Hoe raadplegen we onze achterban; 
Oudergeleding: 
Brief naar alle ouders waarin we de leden 
voorstellen, vergaderdata aangeven, mensen 
uitnodigen en vragen om input. 
Daarna elke nieuwsbrief kort stukje van de MR 
 
Teamgeleding: 
Notulen van de MR ook naar het team sturen. 
Hierin de volgende vergadering vermelden en 
eveneens vragen om input. 
 

 

13. Leerling/ouder 
Tevredenheids- 
onderzoek 

Uitslagen rond maart -april verwacht. 
Dan worden deze besproken. 
 
Op dit moment vanuit de Konot een personeels-
enquête voor Sociale veiligheid op het werk 
 

 

14. Sociaal 
veiligheidsplan 

Jasper geeft uitleg over de structuur. 
Vertrouwenspersoon op school  
Aandacht functionaris (directeur) voor 
bijzondere gevallen. 
 

Annet onderneemt 
actie in lopende 
situatie. 

15. Huishoudelijk 
Reglement  
MR Aloysius 

Nemen we mee in punt informatievoorziening.  

16.  Medezeggenschaps- 
statuut Konot 

Moet opnieuw vastgesteld worden, om de twee 
jaar. 
 

Roy geeft dit door 
aan Anita Counter 
GMR 

17. Rondvraag Volgende vergadering;  
27 november 19.00 uur 
 
Begroting 
Informatievoorziening achterban 
 

 

 
 


