
NOTULEN  - Aloysiusschool 

 

Datum 12-11-2019  Soort overleg: MR vergadering 

Tijd 19.00 uur   

Locatie Aloysiusschool   

Voorzitter Ilse Egberink  Aanwezig: de ouder- en personeelsgeleding 
en lid van de directie 

Notulist Agnes Holsink  Afgemeld: Eddy Bijen 

 

 Agendapunt  Actie 
1. Opening  

 

 

2. Notulen  

verg. 17-09-2019 

 

Punt 2. Christel is nog niet uitgenodigd. 

Punt 4. Jaarverslag is gemaakt door Roy en na 

aanpassing goedgekeurd. 

Aanpassen: De naam van M.S verwijderen op 

notulen, SocialSchools en nieuwsbrief. 

Er komt een mapje GMR op SocialSchools, dit komt 

onder het mapje MR te hangen. 

 

Ilse 

 

 

Agnes vraagt Lidy 

documenten aan te 

passen en een mapje 

voor de GMR te 

maken. 

3. Mededelingen vanuit 

ouders 

 

Mededelingen vanuit 

team 

- 

 

 

Gebouw: De interne verbouwing gaat door, het 

gebouw wordt gerenoveerd. De gemeente gaat met 

het Bestuur in gesprek over wat wel/niet onder 

duurzaamheid valt. Uiteindelijk is de gemeente 

verantwoordelijk voor nieuwbouw van scholen. We 

verwachten te starten rond 2020. 

 

Volg week dinsdag is er een MR basiscursus op het 

stafbureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier gaan twee leden 

van onze MR naar 

toe.  

4. Functioneren/ 

kwaliteit MR 

 

Terugblik op het afgelopen schooljaar. 

Document functioneren en kwaliteit MR bekijken, 

hierin worden kaders aangegeven. Wellicht handig 

als leidraad voor onze MR. 

 

 

Ilse vraagt D.K van 

de Kerkewei om een 

digitale versie. 

 

5. Terugkoppeling CvB 

- directie 

Presentatie totstandkoming nieuw beleidsplan. 

Hierin staat de strategische koers van de web-scholen 

beschreven. Dit plan is met het CvB besproken en 

toegelicht. 

*Elke school heeft zijn eigen plan, toch allemaal 

dezelfde missie; kinderen willen voorbereiden op het 

vormgeven van de maatschappij. 

*Aloysiusschool eigen visie; hoe willen we dit doen. 

Wat is de wenselijke toekomst. 

*SWOT gemaakt met het hele team. 

*Prioriteiten weggezet in 1-paginaplannen. 

 

 

 

 

 

6. Begroting *Jasper geeft een toelichting op de begroting 2020, 

waarbij hij vooraf uitleg geeft over de geldstroom. 

*Weerstandsvermogen/calamiteiten 8-12% verplicht. 

  

 



* Op basis van de reservepositie en het 

weerstandsvermogen kunnen we de begrote (kleine) 

verliezen goed opvangen.  

 

De MR stemt in met deze begroting. 

 

7. GMR *Jaarverslag: Roy heeft het jaarverslag gemaakt over 

het schooljaar 2018-2019 

Toevoegen: Er is ingestemd met het schoolplan, de 

schoolgids, de begroting, de formatie en het 

werkverdelingsplan. 

De MR heeft na toevoeging van bovenstaande het 

verslag goedgekeurd. 

 

GMR: De notulen van de GMR worden vanaf nu 

doorgestuurd naar alle leden. Voor het archief maakt 

Lidy een kopje GMR onder het kopje MR op 

SocialSchools. Er zijn enkele vragen over de notulen 

van de GMR gericht op het onderzoek naar OG’s, 

waarop Jasper een toelichting geeft.  

Document gesprekkencyclus: de aanpassingen zijn 

door Annet doorgegeven. 

 

Annet stuurt het 

verslag naar Lidy om 

te plaatsen. 

 

 

8. Wat verder ter tafel 

komt 

*In de nieuwsbrief zijn ouders geïnformeerd over de 

plus-klas. E. vraagt wat wij als school doen voor de ll 

met zorg naar de onderkant. Annet vertelt over de 

zorgstructuur van onze school. 

Cyclus van groepsbespreking- ll bespreking, 

met/zonder orthopedagoog.  

POBA aanvraag, AB aanvraag, zo wordt gekeken 

naar passende zorg. Daarnaast worden er financieel 

arrangementen aangevraagd voor langdurige 

trajecten. 

 

Het reservebedrag van de MR even in de gaten 

houden.  

 

Voorstel: info 

omtrent de aandacht 

voor zorg 2x per jaar 

laten terugkomen in 

de nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

Eddy 

9 Sluiting -  

 

Volgende vergadering dinsdag 21 januari 19.00 uur. 


