
NOTULEN  - Aloysiusschool 

 

Datum 06-04-2021  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: E. Bijen, J. Poffers deels 
aanwezig. 

 

 Agendapunt  Actie 

1. Opening  
 

 

2. Notulen 
vergadering 09-11-
2020 

Punt 7: Begroting: 21 januari wordt gewijzigd in 
1 januari 

Agnes vraagt Lidy 
de notulen te 
plaatsen. 

3. Mededelingen 
vanuit ouders en 
school 

Vraag vanuit ouders: is er tijdens pauze toezicht 
door groep 8 ll of ook leerkrachten? 
Uiteraard altijd leerkrachten, op dit moment 
geen extra ondersteuning door groep 8. 
 
School: Nationaal Programma Onderwijs:  
 
*Konotberaad: Het document besproken met 
directeuren en stafleden financiën en personeel. 
*Wanneer het bedrag €700,- kloppend is en 
wordt vermenigvuldigd met het aantal ll in 
Nederland dan is de 8,5 miljard op, hoe zit het 
dan het 2e jaar of is dit bedrag voor 2 jaar? 
*De scan om achterstanden op te sporen 
hebben we nog niet gehad. 
*MRO- rapportages om achterstanden door een 
externe partij te meten hebben we wel. 
*Als stichting is het budget toereikend voor 40 
fulltime banen, het jaar daarop heb je 
boventalligheid van 40. Dus heel complex. 
*Goed onderzoeken hoe we contractueel gaan 
werken. De vraag is hoe andere stichtingen 
daarmee omgaan. (tijdelijk, vast?) 
*Grote scholen binnen onze stichting nog krimp, 
je kunt boventalligheid zo deels oplossen/ 
vooruitschuiven.  
*We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te 
krijgen. 
*Joris informeert naar de mogelijkheid 
urenuitbreiding vaste personeelsleden, zit je niet 
met tijdelijke contracten. (projectbasis) 

J. vraagt E. dit terug 
te koppelen naar 
ouders via de 
nieuwsbrief. 
 
 
 
Jasper houdt de 
MR op de hoogte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zelftesten 
*Wanneer een ouder zelftest afneemt bij kind 
met klachten, mag het kind dan komen? 
GGD geïnformeerd, zij gaan dit vermelden op 
hun site, een zelftest is hiervoor niet het middel. 
*Zelftest leerkrachten: Medewerkers worden 
verzocht zich 2x per week te testen. 
 
 
Verbouwing  
Dee loopt voorspoedig: gekozen voor extra 
isolatietoepassing, nog minder warmteverlies.  
De feestelijke opening in het nieuwe schooljaar. 
 

 
Gaan we naar 
ouders 
communiceren. 
Verwijzen naar  
Link GGD 

4. Centrale 
schoolbespreking 
Cito LOVS midden 
toetsen 

 

Jasper deelt de centrale schoolbespreking en 
geeft hierop een toelichting.  
Collectief mooie groepsopbrengsten. Kinderen 
ouders en leerkrachten hebben de goede dingen 
met elkaar gedaan. 
 
Cognitief: 
*Begrijpend lezen: een terugval, nog wel op 
landelijk gemiddelde. 
Verklaarbaar: de instructiefase is lastig via een 
scherm. 
*De rest boven het landelijk gemiddelde. Wel 
kleine achterstanden maar deze zijn oplosbaar. 
 
*Sociaal emotioneel: 
Sommige kinderen last van thuisonderwijs, 
minder groei dan verwacht. Hier gaan we goed 
voor zorgen.  
 
*Onderbouw: terugval op gebied van schoolse 
vaardigheden, omgaan uitgestelde aandacht.  
 
*Signaalleerlingen zijn veelal op school geweest 
tijdens de lockdown. Dit heeft positief uitgepakt. 
 
*Peiling ouders: Tot nu toe veel tevreden ouders 
over thuisonderwijs, daarnaast de opmerking: 
2e fase lockdown heeft mijn kind minder 
aandacht gehad.  
 

Jasper deelt met 
ouders  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Stand van zaken 1-
Pagina plannen 

*TLIM  loopt iets vertraagd, maar is in de tijd 
weggezet. 
*Verbouwing opening school: loopt op schema, 
komt in de eerste weken. 
*Rapporteren: is opgeschoven naar volgend 
schooljaar. 
 
Bestuur van KONOT heeft bij de inspectie 
aanvraag gedaan de periode voor het 
Strategisch beleidsplan en Schoolplan met een 
jaar te verlengen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Instemming MR 
verleend 

6. Werkverdelingsplan Keuzes door het team gemaakt 
Zijn dezelfde keuzes als vorig jaar 

Personeelsgeleding 
stemt in. 
 

7. Rooster van 
aftreden 

Eddy stelt zich niet opnieuw verkiesbaar.  
Annet zoekt de brief voor aanmelding lid 
oudergeleding op. Deze geven we z.s.m. mee 
aan de leerlingen.  
 

Annet, brief. 
 

8. GMR stukken *Notulen GMR: geen vragen, opmerkingen 
*Onderzoeksverslag OG: uitgebreid verslag 
*Samenwerking TOF: 
Er is een onderzoek bezig naar mogelijkheden. 
Waar kunnen we elkaar versterken. 
Wat zijn krachten, risico , zwakten en 
bedreigingen. Niet als doel een fusie aan te 
gaan. 
Meer leerlingen- meer mogelijkheden. 
Enige samenwerking is wel functioneel. 
In tegenstelling tot KONOT werkt de TOF niet 
met onderwijsgemeenschappen.  
Alle geledingen worden meegenomen in het 
onderzoek. 
Mocht het tot verdere samenwerking leiden dan 
wordt de GMR hierin betrokken. 
In Juni worden de resultaten van het onderzoek 
gedeeld. 
Beide organisaties zijn financieel gezond 
 

 
 
 
Jasper neemt ons 
mee bij stappen die 
komen. 
 
 

9 Rondvraag -  

 
 


