
NOTULEN  - Aloysiusschool 

 

Datum 26-06-2019  Soort overleg: MR vergadering 

Tijd 20.00 uur   

Locatie Aloysiusschool   

Voorzitter Roy Hasselerharm  Aanwezig: Roy Hasselerharm, Eddy Bijen, 
Esther Luising, Anne Leurink, Annet 
Stinenbosch, Mandy Stevelink, Agnes 
Holsink. 

Notulist Agnes Holsink   

 

 Agendapunt  Actie 

1. Opening en 
mededelingen 
 

Speciaal welkom aan Mandy als nieuw lid voor de 
oudergeleding. 
 

 

2. Aanvullende 
agendapunten 
 

MT: Urenverantwoording.  
Wordt meegenomen bij punt 5. 
 
*Agenda 17 september: Data-analyse agenderen. 
 

 
 
 
Agnes 

3. Kennismaken Mandy 
Stevelink 

Mandy stelt zich voor aan de leden van de raad.  
 
 

4. Notulen 14 mei 2019 
 

Punt 3: Christel Derkink wordt volgend schooljaar 
uitgenodigd. 
 
Punt 8: Bezetting MR. 
Vanuit de oudergeleding: Mandy Stevelink 
Vanuit de personeelsgeleding: Ilse Egberink 
Op de sites moeten namen aangepast worden. 
 
 

Wie? 
 
 
Agnes neemt contact 
op met Dean voor de 
mail en met Lidy voor 
SocialSchools 
 

5. Mededelingen MT 
Mededelingen GMR 
 
 

Schoolgids: 
- Invulling onderwijstijd is een indicatie, de 

leerkracht sluit aan bij wat de groep nodig 
heeft. 

- Urenverantwoording/lesuren. Jasper geeft 
een toelichting op onderwijstijd per cohort 
tot en met het schooljaar 2018-2019. 

- Er zit nog marge in, we zouden in principe 
nog verlof kunnen geven in middagen. Hele 
dagen zit een max aan. 

- Instemmingsformulier is door Roy getekend. 
 
Subsidieaanvraag: 

 Aanvraag subsidie voor verbouwing: In 
tegenstelling tot eerdere berichten blijkt dat 
het bij een deel van de subsidie om een 
lening gaat. Dit is voor ons geen optie. 

 
 
 



 De gemeente wil eerst van alle scholen een 
indicatie, welke middelen kunnen wat 
betekenen.  

 Provincie gaat nu belangeloos meekijken 
naar mogelijkheden. Afwachten wat zij voor 
ons kunnen betekenen. De start van de 
verbouwing schuift in ieder geval op. 

 Roy oppert het idee om een aantal ouders 
een brief te laten schrijven naar de 
gemeente.  

 
GMR: Geen stukken 
 
De eerstvolgende vergadering worden de taken 
binnen de MR verdeeld. Graag nadenken over 
ambities/wensen. 
 

6. Inzet budget  
MR 
 

 Podium multifunctioneel 
 

 Speelmatten lokaal Romy  
 

Voorstel Jasper delen 
met team.   
Agnes 
 

7. Informatie/ 
Dossier/Archief 
 

- 
 
 
 

 

8 Vergaderdata 
schooljaar 2019-2020 

Dinsdag 17 september  
Dinsdag 12 november 
Dinsdag 21 januari 
Dinsdag 10 maart 
Dinsdag 12 mei 
 
Tijdstip 19.00 uur 
 

 

9. Rondvraag Roy wordt bedankt voor zijn inzet binnen de MR. 
Hij bedankt Anne voor haar inzet vanuit de 
personeelsgeleding en wenst het nieuwe lid veel 
succes. 
 

 
 
 

 
 
 


