
NOTULEN  - Aloysiusschool 

 

Datum 01-06-2021  Soort overleg: MR vergadering 

Tijd 19.30 uur   

Locatie Aloysiusschool   

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

Notulist Agnes Holsink  Afgemeld:  

 

 Agendapunt  Actie 

1. Opening  
 

 

2. Notulen vergadering 06-
04-2021 

De notulen worden goedgekeurd. 
 
 
 
Annet heeft een brief opgesteld voor het 
werven van een lid voor de oudergeleding. 

Punt 7 aanpassing 
vacature 
oudergeleding MR 
 
Annet 

3. Mededelingen vanuit 
ouders en school 

Ouders: De oudergeleding heeft een 
bijeenkomst gepland. 
 
School: 
*Voortgang bouw: loopt redelijk volgens 
planning. We hebben de school samen 
bekeken. 
*Meubilair is besteld. Sloopvergunning 
instemming van gemeente. Daarna wordt 
het speelplein opnieuw ingericht.  
*Strategisch beleidsplan en schoolplan: GMR 
moet instemmen met plan van de stichting 
en MR met plan van school.  
*Jasper heeft een personele situatie 
toegelicht. 
 
*Nieuws uit de GMR: stukken over corona 
en er is een vacature voor GMR-lid. 
Belangstellenden kunnen reageren. 
*Bestuur: Er wordt onderzocht of er op 
stafgebied mogelijkheden zijn voor een 
intensievere samenwerking met TOF 
 
*Feestweek in de 2e schoolweek schooljaar 
2021-2022 i.v.m. 100 jarig bestaan van de 
school. 
Annet informeert het ouderdeel over de 
invulling van deze feestweek. 
 

Jasper vraagt de 
ouders mee te 
denken over een 
veilige 
verkeersstroom. 
 



4. Terugkoppeling 
tevredenheidsonderzoek 
ouders 

Ouder Enquête tevredenheidsonderzoek- 
en thuisonderwijs. 
Respons hoog: 76  
Relatief veel positieve punten en enkele 
kritische opmerkingen. 
Er komt een terugkoppeling naar ouders. 
 

 
 
 
 
 
Jasper 

5. Formatie indeling 
groepen 2021-2022 
instemming 

Formatie groepsindeling: mede door de 
gelden NPO is het mogelijk 10 groepen te 
formeren. Er komt een extra kleutergroep 
vanaf de start van het schooljaar i.p.v., 
gedurende het schooljaar. 
Daarnaast is er extra ruimte voor 
dubbeldagen. Getalsmatig kunnen we mooie 
werkbare groepen formeren. 
Vacatureruimte 0,9 en 0,4 fte. Dit worden 
tijdelijke benoemingen. 
 

 

6. Nationaal Onderwijs 
Programma 
instemming 

Schoolscan: Deze schoolscan is bedoeld om 
zicht te krijgen op de gevolgen van de Covid-
19 op het onderwijs van onze school en de 
ontwikkeling van onze leerlingen om zo een 
goede keuze te kunnen maken voor 
passende interventies die de komende twee 
schooljaren ingezet gaan worden.   
 
Hier komen prioriteiten uit, waarop 
strategieën zijn gezet. 
 
Ministerie heeft een menukaart 
aangeleverd. Hieruit kun je de interventie 
halen passend bij de strategieën die we als 
team gekozen hebben.  
*klassenverkleining 
*executieve functies 
*sociaal emotioneel  
*specialist in school 
*digitale middelen 
 
In totaal €121.000,-    
De rest wordt als reserve bewaard voor 
volgend schooljaar. 
Volgend schooljaar geraamd op €500,- per ll. 
 
Jasper heeft tevens de RAP subsidie 
aangevraagd. 
 

Instemming 
verleend door de 
MR 



7. Eindevaluatie 1-
paginaplannen 20-21 
 
 
Nieuwe 1-
paginaplannen 21-22 

Onderzoekend leren 
TLIM 
100 jarig bestaan 
 
Rapportsysteem-portfolio- ouderportaal 
Snappet-Gynzy 
TLIM  

 

8. Planning volgend jaar Vergaderingen op de dinsdag om 19.00 uur 
28 sept  
16 nov 
15 maart 
17 mei 
28 juni (reserve) 
 

 
 
 

9 Rondvraag Er moet nog een jaarverslag worden 
gemaakt. 

Eddy 

 
Volgende vergadering 22 juni 19.00 uur. 
 


