
 

NOTULEN  - Aloysiusschool 
 
Datum 25-09-2017  Soort overleg: MR vergadering 
Tijd 19.00 uur   
Locatie Aloysiusschool   
Voorzitter Roy Hasselerharm  Aanwezig: Roy Hasselerharm, Eddy 

Bijen, Esther Luising, Jasper Diele, Anne 
Leurink, Annet Stinenbosch, Agnes 
Holsink. 
 

Notulist Agnes Holsink   
 
 Agendapunt  Actie 
1. Opening en 

mededelingen 
Voorstelrondje: 
Jasper Diele  interim-directeur voor dit 
schooljaar. Jasper onderzoekt wat wenselijk is 
voor de organisatie en gaat hierover in gesprek 
met alle geledingen. Daarna wordt er een advies 
uitgebracht richting Bestuur. 
Annet Stinenbosch; IB-er OG kerkuil, nieuw lid 
vanuit de personeelsgeleding. 
 

 

2. Aanvullende 
agendapunten 
 

 Geen.  

3 Notulen 12-06-2017 Met dank aan Francine worden deze vastgesteld. 
 

 

4 Jaaragenda Als bijlage een eerste aanzet concept Jaarplan 
voor de MR. Wellicht kunnen we naar aanleiding 
van onze cursus MR Start, het document samen 
verfijnen. 
 

 

5 Mededelingen MT en 
GMR 

Informatievoorziening GMR. 
Dit wordt een vast punt op agenda.  
Anne informeert of en wanneer er plek vacant 
is/komt binnen ons cluster. 
Wenselijk: Een korte samenvatting van de GMR 
stukken met daarbij aangegeven welke actie van 
MR verwacht wordt, ter kennisgeving of advies. 

Anne neemt contact 
op met Anita 
Counter 

6 Jaarplan MR 2017 – 
2018 

Vanuit de input van de cursus MR gaan we dit 
opnieuw bekijken. 

 

7 Bibliotheek in de school Kasten met boeken staan reeds op school, 
kinderen maken hier inmiddels gebruik van. 
Herinrichting plein: Esther houdt vinger aan de 
pols. 

 

8 Cursus MR Start – 10 
oktober Deventer 

Een soortgelijke cursus wordt aangeboden in 
Oldenzaal. Deze wordt verzorgd door CNV. 
Datum: 21 november. Annet meldt zich hiervoor 
aan. 

Roy informeert naar 
mogelijkheid om 
alsnog te switchen.  

9 Informatievoorziening 
vanuit school algemeen 

*Jasper zal de MR vergaderingen voorzien van 
informatie vanuit de school. Vast punt op agenda. 
*Jasper informeert de MR over de zieke collega’s. 

 



 
*Opmerking t.a.v. informatievoorziening naar 
ouders: Wanneer informatie bekend is z.s.m. 
delen met ouders. (staking) 
Gelijke communicatie/informatie over bijzondere 
activiteiten. (viering kerk) 
 
*Social Media; hoe gaan we om met foto’s: Er 
wordt beleid gemaakt, protocol en richtlijnen 
vanaf januari. 
 

 

 

 

 

 

*Konotbreed wordt 
er gezocht naar 
goede oplossing. 

10 Verkeersveiligheid  

 

Esther informeert naar de hesjes van de gemeente 
met oog op veiligheid van en naar school. 
We kunnen ouders niet verplichten. 
Onder de aandacht brengen bij ouders.  
 
Naast de borden schoolzone…Handjes voor 
oversteek/ zebrapad oversteek. 
Heeft met name te maken met gedrag! 
 
 

Vermelden in de 
nieuwsbrief 
 
 
 
 

11 Begroting MR Het reservebedrag blijft een jaar geoormerkt. 
Daarna wordt het geld in de schoolbegroting 
opgenomen. Nogmaals mailtje team, wensen 
uitspreken. 
Kleutergroepen hebben inmiddels materiaal 
aangeschaft. 
 
Esther.L; Opknappen speelplaats 
 
 

Agnes zorgt voor 
mailtje team. 
 
 
Bonnetjes inleveren 
bij Eddy 
 
Reeds actie 
ondernomen door 
OR 

12 Informatie / dossier / 
archief MR 

Er is behoefte aan een digitaal systeem. 
Agenda en notulen (na goedkeuring) op de 
schoolsite plaatsen. Informeren achterban. 

Jasper informeert of 
andere scholen 
ervaring hebben met 
een digitaal systeem 

13 Leerling/ouder 
tevredenheidsonderzoek 

Voorjaar 2018: tevredenheidsonderzoek. 
 

 

14 Rondvraag *Jasper geeft een toelichting op het GMR-stuk 
ziekteverzuimbeleid: eerste zes weken 
ziekteverzuim bekostiging op schoolniveau, 
daarna tot twee jaar bovenschools. Er komt een 
vervolgvoorstel; eerlijk hervatten 
begrotingssysteem voor alle scholen. 
*Jasper maakt afspraak oudergeleding, hoe is de 
schoolbeleving. 
*Anne brengt een attentie naar Petra Evelo, als 
dank voor haar inzet de afgelopen jaren. 
*Eddy maakt een opmerking over de logica 
schoolkalender. 

 

 


