
NOTULEN  - Aloysiusschool 

 

Datum 16-06-2020  Soort overleg: MR vergadering 

Tijd 19.00 uur   

Locatie Aloysiusschool   

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

Notulist Agnes Holsink  Afgemeld: M.S. en J.P  lid oudergeleding. 

 

 Agendapunt  Actie 

1. Opening Ilse opent de vergadering. 
Esther is aanwezig namens de directie. 
 

 

2. Notulen 
vergadering 12-05-
2020 

Punt 7: Nog geen reactie van de GMR, Annet 
informeert nu bij Anita Counter 

Annet 

3. Mededelingen 
vanuit ouders en 
school 

Mededelingen vanuit de ouders: geen 
 
Mededelingen vanuit school: 
*schoolgids wordt begin dit schooljaar 
meegegeven. 
*implementatie LIM: we maken een nieuwe 
start in de eerste weken. 
*De start wordt opgenomen in de gouden 
weken. 
*2e week gezamenlijke openingsviering. 
*Verbouwing; afwachten beslissing 
aanbesteding. 
*Extra protocol voor eventuele uitval van 
leerkrachten. 
*Fijn dat alle kinderen er weer zijn. Anderhalve 
meter is lastig met kinderen. 
*29 juni feestdag voor de kinderen. In 
samenwerking met de OR. Dit omdat het 
schoolreisje is komen te vervallen. Deel van de 
ouderbijdrage wordt hiervoor gebruikt, deel dat 
over is wordt gereserveerd voor een extra 
activiteit tijdens het 100 jarig bestaan school. 
*Ouders worden hierover geïnformeerd. 
*Het kamp van groep 8 gaat niet door, bedrag 
wordt besteed aan de drie dolle dagen. 
*Groene schoolpleinen:  
Joris Poffers inventariseert bij team, ll-raad, 
ouderraad en buurtbewoners naar de 
mogelijkheden, ideeën en wensen. 
Wanneer de plannen goedgekeurd zijn dan 
wordt er een subsidie aangevraagd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E.L. oppert de mogelijkheid om Canisius hierbij 
te betrekken, studenten groenvoorziening.  
 

Joris? 

4. Schoolgids, 
jaarlijkse check 
Vensters PO-gids 

Specialisten: Aantal dagdelen moet nog worden 
aangegeven. 
Bijzonderheden in de tekst zijn doorgegeven en 
worden door Esther aangepast. 
De MR verleent instemming voor het document. 

Esther O.M. 
 

5. Eindevaluatie 1 

pagina plannen 

 

*Niet alle doelen van de 1-pagina plannen zijn 
behaald dit schooljaar. 
-LIM: geen implementatie door corona. 
-Rapport/portfolio: Even parkeren om t.z.t. te 
laten aansluiten bij de visie van TLIM. 
-Onderzoekend ontdekkend leren: Doelstelling 
aanscherpen.  
Vanuit de visie een doorgaande lijn van 
ontwikkelingsgericht werken naar onderzoekend 
ontdekkend leren. 
De didactiek willen we als uitgangspunt en niet 
de methode (Blink). Welke vaardigheden willen 
we dat de kinderen beheersen wanneer ze onze 
school verlaten. 

 

6. Nieuwe 1 pagina 

plannen 

 

*Onderzoekend ontdekkend leren.  
*TLIM 
 
Daarnaast een extra werkgroep: feestcommissie 
100 jarig bestaan, hierin wordt de her- opening 
van de school na de verbouwing meegenomen. 

  
 

7. GMR notulen 

 

-  

8. Jaarverslag MR 
2019/2020 

Aanvulling E.L: De betrokkenheid van de MR bij 
genomen maatregelen tijdens corona. Dit punt 
wordt toegevoegd.  
Jaarverslag wordt goedgekeurd. 
Dit kan geplaatst worden op de site en 
SocialSchools 

 
 
 
 
Agnes vraagt Lidy  

9 Rondvraag Ilse bedankt E.L. met een bloemetje voor haar 
inzet in de MR. 
Dit was de laatste vergadering van dit 
schooljaar. 
 

 

 
 


