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Jaarverslag MR schooljaar 2017-2018 
 
In het schooljaar 2017-2018 kwam de MR 7 keer bij elkaar. 
25 september  19 maart  
31 oktober  23 april 
17 november  12 juni 
15 januari 
 
De MR heeft zich onder andere bezig gehouden met de volgende zaken: 
 
Samenstelling MR 
Dit schooljaar is er een wijziging geweest in de samenstelling van personeelsgeleding van de MR. 
Francine Franssen is vervangen door Annet Stinenbosch. 
   
De MR bestaat uit : 
Ouders: Roy Hasselerharm (voorzitter), Eddie Bijen (penningmeester), Esther Luising (lid). 
Leerkrachten: Agnes Holsink (notulist), Annet Stinenbosch (notulist), Anne Leurink (secretaris). 
 
 
MR-cursus 
In het najaar van 2017 hebben alle MR-leden een cursus MR gevolgd, die gegeven werd door iemand 
van het CNV. 
Naar aanleiding daarvan heeft de MR gewerkt aan de structuur, zodat deze volgend schooljaar goed 
kan functioneren. Als leidraad gebruiken we de stukken van de cursus Medezeggenschap.  
*Wat, op welk moment en hoe!  
*Informatievoorziening website.  
*Informatie naar achterban, actieve betrokkenheid.  
*Terugkerend stukje in de nieuwsbrief.  
*Succesverhalen vanuit de school. 
 
 
Cohortensysteem 
Er wordt een cohortensysteem gebruikt voor verplichte mobiliteit bij krimpende formatie. Jasper Diele 
heeft hierover uitleg gegeven. 
 
 
MR gelden naar groepen 
De MR heeft de leerkrachten de mogelijkheid geboden om materiaal voor hun groep aan te schaffen.   
 
 
Informatie/Archief  MR 
Ouders kunnen notulen en informatie nalezen op de schoolsite www.alows.nl .  
Informatie voor ouders:  
Aan het begin van het schooljaar gaat er een brief mee naar huis met het mailadres, de website en 
het telefoonnummer van school. Tijdens de informatie-avond is er iemand van de MR aanwezig om 
nieuwe ouders te informeren.  
Informatie voor team: 
Notulen worden gedeeld via SharePoint. 
 
 
Informatievoorziening vanuit MR aan achterban 
Oudergeleding: Brief naar alle ouders waarin we de leden voorstellen, vergaderdata aangeven, 
mensen uitnodigen en vragen om input. Daarna in elke nieuwsbrief een kort stukje van de MR. 
Teamgeleding: Notulen van de MR ook naar het team sturen. Hierin de volgende vergadering 
vermelden en eveneens vragen om input. 
 
 
Sociaal veiligheidsplan  
De directeur J. Diele geeft uitleg over de structuur. Er is een vertrouwenspersoon op school en een 
aandachtfunctionaris (directeur) voor bijzondere gevallen. 

http://www.alows.nl/
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Samenvoegen van onderwijsgemeenschappen 
In de GMR wordt gesproken over het samenvoegen van de twee onderwijsgemeenschappen  
In een brief heeft de  GMR heeft de adviesvraag met betrekking tot de organisatiewijziging schriftelijk 
beantwoord.  
Het voorstel is: Interim situatie verlengen tot eind schooljaar 2018-2019. 
 
 
Leerling/ouder/ tevredenheids-onderzoek  
Onder begeleiding van het bureau B&T zijn de resultaten van het onderzoek geanalyseerd. 
De school scoort over het algemeen gezien goed. Thema’s/acties en successen zijn geïnventariseerd 
en teruggebracht naar vier actiepunten voor volgend schooljaar:  
*Plus-leerlingen   
*Onderwijs / schoolontwikkeling 
*ICT / digitale didactiek 
*Covey 
 
De optie van een klankbordgroep is geopperd voor breder draagvlak. De vinden we waardevol en 
gaan we inzetten voor actiepunten  van de MR. Er wordt een verslag gemaakt van de analyse. Dit 
wordt gedeeld met  ouders.  
 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De scholen die onder stichting KONOT vallen, hebben een GMR. Hier worden beleidsmatige zaken 
besproken die van belang zijn voor alle scholen die onder KONOT vallen. De Aloysiusschool heeft 
geen direct afgevaardigde in de GMR. In het cluster waaronder de Aloysiusschool valt, is nu Mevr. 
Annelies Olde Boerrigter van de Plechelmusschool in De Lutte onze afgevaardigde 
(personeelsgeleding). 
De punten die aan de orde zijn geweest in het GMR overleg zijn na te lezen in het jaarverslag van de 
GMR. 
 


