
NOTULEN  - Aloysiusschool 

 

Datum 28-09-2021  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:  

 

 Agendapunt  Actie 

1. Opening Een speciaal welkom aan M.S. (ouderlid) 
M.S is aangemeld voor MR-mail bij KONOT 
(Dean) en krijgt toegang tot het MR-deel op 
SocialSchools.  
 
 

I.E. heeft al contact 
gehad met Dean. 

2. Notulen   
22-06-2021 

We besluiten onze notulen niet meer op de 
website te plaatsen, omdat namen via Google 
terug te vinden zijn. Dit is gezien de AVG-regels 
niet wenselijk.  
We delen vanaf nu de notulen met ouders via 
SocialSchools.  
 
 

A.H vraagt L.S. om 
de MR-
documenten op de 
website te 
verwijderen. 

3. Mededelingen vanuit 
ouders en school 

Ouders:  

• Veel positieve reacties op de 
verbouwde school. Opmerking: aantal 
kapstokken bij sommige groepen te 
weinig.   

• Reactie van enkele ouders over fruit en 
drinken: In de 
middenbouw/bovenbouw is er te 
weinig tijd om te eten. I. E. legt uit hoe 
dit gaat in de groepen. Tip om ouders 
door te sturen naar de betreffende 
leerkracht, zodat samen kan worden 
gekeken naar een oplossing. 

• KOL gesprekken: Zowel ouders als 
leerkrachten zijn positief. Insteek kind-
ouder-leerkracht relatie. Veel mooie 
leerzame ontwikkelingen. Daarnaast 
komen de ontwikkelgesprekken voor 
vragen en zorg. 

• Muziek en Cultuur op school: J.P. 
informeert of het mogelijk is dat 
regionale muziekdocenten/ 
verenigingen worden betrokken bij het 

 
J.D. zorgt dat dit 
wordt 
gecontroleerd en 
eventueel 
aangevuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.B.   
Cultuur 
coördinator. 
 



cultuuronderwijs op school. Workshops 
of i.d.? 

• M.S. informeert naar de 
buurtsportcoaches: In Weerselo zijn 
deze nog niet zo actief. Ze doen i.i.g. 
nog niet iets in school. Op dit moment 
alleen op de scholen in Denekamp.  
Hoe zit het met de toneelvereniging? Is 
er niet voor kinderen. 

 

• We vinden als Konot talentontwikkeling 
wel belangrijk. We willen als 
schoolbestuur dat elk kind een keer op 
het podium heeft gestaan in zijn/haar 
basisschoolperiode. De lessen worden 
gegeven aan de groepen 6 en 7. Groep 
6-7  starten dit jaar of volgend jaar met 
lessen van Tessa Kortenbach en deze 
leerlingen gaan optreden in De bond in 
Oldenzaal. Elke school is om het jaar 
aan de beurt. 

 

• Schoolpoorten: J.P. informeert naar 
wisselende tijden van opening van de 
poorten. In principe gaan ze om 8.20 
open. De poorten verdwijnen bij het 
opnieuw inrichten van het speelplein, 
zodat de kinderen hier ook na 
schooltijd kunnen spelen. Er komen 
camera’s. 
 

• Pot MR gelden: Na aanschaf van het 
podium is er nog ong.€2.600 over. M.S. 
en J. P. hebben belangstelling voor een 
Cursus MR. Zij kijken zelf welke cursus. 
In januari krijgt de MR automatisch de 
jaarbijdrage. 

 

• M.S. informeert wat de bedoeling is van 
de map Financiën die ze van E.B. heeft 
ontvangen. In principe is deze niet 
meer nodig. De map wordt nog een jaar 
bewaard in het kantoor van A.S. Een 
financieel overzicht kan ten alle tijden 
opgevraagd worden bij R.K. 
 



• We besluiten dat cadeautjes voor 
gelegenheden vanaf nu alleen via OR en 
niet meer via MR komen.  

 

• De gouden weken waren fantastisch. 
Met name de schoolreis met alle 
kinderen en het schoolontbijt.  

 
Team: 

• De sloop start binnenkort. Er moet nog 
eerst asbest verwijderd worden en het 
riool moet worden afgekoppeld. Als dat 
is afgerond begint de sloop. Daarna 
wordt er z.s.m. gestart met herinrichten 
van het plein. 
 

• Personeel ervaart de verbouwde school 
als een prettige werkomgeving. De 
openheid zorgt voor nog meer 
verbinding. 

 

4. Penningmeesterschap 
MR 

De oudergeleding zal deze taak op zich nemen. 
Komt de volgende keer op de agenda. 

I.E. 
 

5. Eerste ervaring 
nieuwe school 

Ouders: Mooie lichte school, open en helder. 
 
*Vloer speelzaal: lasnaden laten los. Moet nog 
een oplossing voor komen.  
*Soms wat zoekende naar ruimtes, met name 
bij de dubbeldagen. 
 
Chromebook; Werkt rustiger voor de kinderen. 
Biedt meer mogelijkheden.  
J.P. merkt op dat er kinderen op onze school 
zijn die proberen te hacken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
J.D. neemt dit 
mee. 
Teambreed 
bespreken! 

6. Toets-gegevens Cito 
juni 

J.D. geeft een toelichting op het centraal 
schooloverzicht. Hiermee brengen we de 
cognitieve opbrengsten ( van de groepen 3-8) 
van onze school in kaart.  
Het overzicht omvat de toetsen technisch 
lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen.  
Het schooloverzicht wordt 2x per jaar met de 
MR gedeeld. 
Begrijpend lezen en rekenen scoren we iets 
lager. Dit zijn vakken waarbij instructie erg 
belangrijk is.  

  
 



Extra maatwerk en dubbeldag- capaciteit gaan 
we inzetten om voort te bouwen op deze 
resultaten.  
 

7. G.M.R. Geen bijzonderheden t.a.v. de notulen.  

8. Rondvraag I.E. bedankt voor de cadeaubon die ze heeft 
ontvangen voor haar onderwijsjubileum. 

 
 
 

 
Volgende vergadering 16 november. 


