
Jaarverslag MR schooljaar 2019-2020 
 
In het schooljaar 2019-2020 kwam de MR 6 keer bij elkaar: 
17 september 2019 
12 november 2019 
21 januari 2020 
10 maart 2020 
12 mei 2020 
16 juni 2020 
 
De MR bestond uit: 
Ouders: Eddy Bijen (penningmeester), Esther Luising (lid), M.S. (lid). 
Leerkrachten: Ilse Egberink (voorzitter), Agnes Holsink (notulist), Annet Stinenbosch (secretaris). 
Dit schooljaar is er een wijziging geweest in de samenstelling van de oudergeleding en 
leerkrachtgeleding van de MR. Roy Hasselerharm is vervangen door M.S. en Anne Leurink is 
vervangen door Ilse Egberink. 
 
De MR heeft zich onder andere bezig gehouden met de volgende zaken: 
 
Structuur MR: 
Elk schooljaar wordt er een nieuw jaarplan opgesteld voor de MR. Dit jaarplan is te downloaden op 
de website van de Aloysiusschool. 
 
Informatie vanuit het GMR: 
Christel Derkink komt vanuit de GMR informatie geven over de rol van de GMR. De belangrijkste 
punten hiervan staan beschreven in de notulen van MR dd 21-01-2020. 
De scholen die onder de KONOT vallen hebben een GMR. Hier worden beleidsmatige zaken 
besproken die van belang zijn voor alle scholen die onder KONOT vallen. De Aloysiusschool heeft 
geen direct afgevaardigde in de GMR. In het cluster waaronder de Aloysiusschool valt, is Christel 
Derkink van de Bernardusschool in Saasveld onze afgevaardigde (personeelsgeleding). 
De punten die aan de orde zijn geweest in het GMR-overleg zijn na te lezen in het jaarverslag van de 
GMR. 
 
Verbouwing school: 
De Aloysiusschool wordt in het schooljaar 2020-2021 verbouwd. De stand van zaken werd steeds 
gedeeld. 
 
The Leader In Me: 
De Aloysiusschool is dit schooljaar gestart met de implementatie van TLIM. Hierover is een 
informatieavond gegeven voor de ouders. De implementatie is gestart na de voorjaarsvakantie. 
 
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 de school doet 
en of de ontwikkelruimte helder is. 
De inspecteur sprak geen oordeel uit, maar gaf wel aan dat hij heel gelukkig werd van wat hij zag. 
 
Informatie / archief MR: 
Ouders kunnen notulen en informatie nalezen op de schoolsite www.alows.nl. 
Tijdens de informatieavond voor nieuwe leerlingen is er iemand van de MR aanwezig om nieuwe 
ouders te informeren.  
 

http://www.alows.nl/


Corona-maatregelen: De MR is nauw betrokken geweest bij de genomen maatregelen tijdens de 
corona-periode. 
 
Informatie voor team: 
Notulen worden gedeeld via SocialSchools en worden op de website geplaatst. 
 
Formele instemming gegeven aan: 
- Begroting 
- Formatie 20-21 
- Werkverdelingsplan 20-21 
- Schoolgids 
 


