
NOTULEN  - Aloysiusschool 

 

Datum 11.12.2018  Soort overleg: MR vergadering 

Tijd 19.00 uur   

Locatie Aloysiusschool   

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

Notulist Agnes Holsink  Afgemeld: 

 

 Agendapunt  Actie 

1. Opening en mededelingen 
 

  

2. Aanvullende agendapunten 
 

Geen  

3. 
 

Notulen 03-10-2018 De notulen zijn goedgekeurd.  Agnes 

4. 
 

Mededelingen MT/GMR 
Begroting 
 

MT: 
Begroting: Jasper geeft een toelichting op de 
begroting.  
Het weerstandsvermogen van onze school is 
laag, dit heeft te maken met personele 
afwikkelingen bij vertrek van leerkrachten in het 
verleden. We gaan nu niet bezuinigen op 
personeel om vervolgens over twee jaar weer 
mensen te moeten aannemen. Het bestuur 
deelt ons standpunt hierin. In de 
meerjarenbegroting zie je dat de reserves weer 
aangevuld worden.  
 
Subsidie duurzaamheid scholen door gemeente: 
We zijn ons aan het oriënteren over hoe we een 
deel van de school kunnen afstoten. Tekeningen 
ter inzage. Roy benadrukt het belang van 
behoud van grote ruimtes, speelruimte. 
 
De MR stemt in met de begroting. 
 
Schoolplan: 26 maart bespreken 
Personeel; Francine p.i.v. januari met pensioen. 
Duurzame formatie urenuitbreiding van: Nicole 
naar 0,8 / Ine naar 0,6 / Agnes naar 0,9  
Instroomgroep p.i.v. januari: Romy Leus 
 
GMR: vertegenwoordiger vanuit Rossum:  Mevr. 
Pierik.  We nodigen haar binnenkort uit.  
Zij vertegenwoordigt alle niet Oldenzaal 
gebonden scholen in de GMR.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roy nodigt haar uit 

5. Jaarplan MR  jaarplanning 
def. 
 

Punt 3. Personeelsgeleding  taken aanpassen; 
Anne Leurink: secretariaat en GMR 
Agnes Holsink: notulist 

Roy stuurt een 
aangepaste versie 



Vacature oudergeleding in maart op 
SocialSchools/ nieuwsbrief 

6. Huishoudelijk reglement 
MR Aloysiusschool def. 
 

Roy zorgt voor aangepaste versie Roy 

7. MR reglement KONOT 
scholen 
 

Duidelijk document, mooie handleiding om de 
taken en bevoegdheden van de MR inzichtelijk 
te maken. 
 

 

8. Inzet budget MR 
 
 

Wens vanuit het team: Een speaker/muziek box 
Factuur datum kalenderjaar 2018 
Offerte Orion/ Niehoff  €671,- ex BTW 

Agnes vraagt Ruben 
Geerts dit te 
regelen voor 
school. 

9. Informatie/dossier/archief SocialSchools is een geschikt platvorm. 
 
 
 
 

Stukken die 
geplaatst moeten 
worden, sturen 
naar Lidy Schuit 
 

10. Rondvraag 
 

Lijstje personeel /dienstjaren zodat we hier zicht 
op hebben i.v.m. jubilea. 

Jasper 
 
 

 
Volgende vergadering woensdag 30 januari 2019 om 19.00 uur 


