
NOTULEN  - Aloysiusschool 

 
Datum 14-05-2019  Soort overleg: MR vergadering 

Tijd 19.00 uur   

Locatie Aloysiusschool   

Voorzitter Eddy Bijen  Aanwezig: Eddy Bijen, Esther Luising, Annet 

Stinenbosch, Jasper Diele, Agnes Holsink. 

Notulist Agnes Holsink  Afwezig: Roy Hasselerharm, Anne Leuring 

 
 Agendapunt  Actie 

1. Opening en 
mededelingen 

 

 

 

2. Aanvullende 
agendapunten 
 

Mededelingen vanuit school:  
Formatie en groepsverdeling  Punt 5a. 
Nieuwsbrief: Vermelding jubileum bedrijven; 
Alert blijven op wat we wel/niet plaatsen.  
 

 
 
 
 

3. Notulen 26 maart 
2019 

Christel Derkink wordt voor de eerste 
vergadering volgend schooljaar uitgenodigd. 
 

 

4. Mededelingen MT 
en GMR 

MT:  

 Daphne gaat einde schooljaar naar 
basisschool de Kerkewei in Rossum. 

 Vacature bij ons wordt opgevuld door 
Chantal Blockhuis. 

 Resterende uren: Ilse, Annemarie en 
Patricia urenuitbreiding/ afronden 
werktijdsfactor. 

 Positief advies op OG-vier scholen. 

 Aanvraag subsidie voor de verbouwing is 
naar de gemeente. 
 

 
 

5. Schoolplan MR 
2019 – 2023 

Schoolplan voor de komende vier jaren. 
Jasper geeft een toelichting op het schoolplan. 
In dit plan worden de uitgangspunten en 
ambities van onze school voor de periode 2019-
2023 beschreven. De ambities van de school 
sluiten aan op de uitgangspunten en ambities 
van het strategische beleidsplan van KONOT. 
Daarnaast staan de keuzes die wij maken om 
goed onderwijs te waarborgen omschreven. 
 
Ontwikkelstappen richting Covey. Leader in me 
gaan een belangrijke plek innemen. 
4.3.2. Burgerschapsvorming en sociale integratie 
is nieuw. 
De MR geeft instemming voor het schoolplan 
2019-2023. 
 
 
Formatie: 
Jasper geeft een toelichting op het concept 
formatie voor volgend schooljaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jasper vraagt Roy 
het plan te tekenen 
voor instemming. 



Er wordt gestart met een plusgroep. 
De instroomgroep start vanaf oktober 
Er wordt weer gebruik gemaakt van 
dubbeldagen. 
De MR gaat akkoord met het voorstel. 
 

6. Huishoudelijk 
reglement MR 
Aloysiusschool 

-   
 

7. Inzet budget MR €2.000,- te besteden 
De teamgeleding inventariseert wensen. 

Annet, Agnes 

8. Werving nieuw lid 

MR 2019 - 2020 

Er zijn twee beschikbare kandidaten. 
We gaan de desbetreffende personen 
benaderen.  
Verkiezingen uitzetten.  
Ouders informeren via de nieuwsbrief of 
SocialSchools (stemformulieren mee)  
Teamgeleding/Esther actie rondom verkiezingen 
 

Agnes neemt 
telefonisch contact 
op.  
 
Esther O.M. 
 
Annet, Agnes 

9 Informatie / dossier 
/ archief MR 

-  

10 Rondvraag en 
sluiting. 

Verkeersveiligheid! 
Blijft een aandachtspunt.  
Idee; ouders kinderen op het plein laten 
ophalen. 

Nogmaals 
vermelden in de 
nieuwsbrief. 
 
 

 

Volgende vergadering 19 juni 19.00 uur. 


