
Verslag MR vergadering Aloysiusschool,  15 november 2016 

Aanwezig: Evelyne (vz), Hetty, Marjolein, Mieke, Liesbeth, Sandra (verslag) 

1.Post in/uit 

● We hebben nog geen afspraak wanneer het college van bestuur op bezoek komt 

● Deurbeleid: stukje uit de notulen van de GMR: Het deurbeleid moet voorkomen dat scholen 

onder lestijd kunnen worden betreden. Scholen kunnen zelf bepalen of zij van het standaard 

deurbeleid willen afwijken. Een afwijkend beleid moet aan de MR ter instemming worden 

voorgelegd. 

Ardy gaat het veiligheidsplan nog bewerken. We vragen of het we het mogen inzien als het 

klaar is en dan moeten we bekijken of we ermee instemmen. 

● Communicatie GMR- MR is een terugkerend punt tijdens de GMR vergaderingen.  

Kloof tussen ouders en GMR is groot. Kan de kloof niet kleiner? Zijn er meer geluiden op 

scholen? Kan er misschien een nieuwsbrief komen 1 keer in de zoveel tijd? (actie: 

Marjolein ze gaat dit nog bespreken in de GMR.) 

 

2. Verslag vorige bijeenkomst/Acties 

● Regelgeving vervoer kinderen: er is een stukje gevonden van veilig verkeer Nederland.  Dit 

moet naar de klassenouders en ook in het veiligheidsplan. Ook in het begin van het jaar in 

de asjemenou. Voor dit jaar moet het nog even in de asjemenou. 

● Ouderbijdrage instromende kleuters. Afstemmen Piet van Stijn (actie: Marjolein) 

● Budget voor MR: Marjolein heeft het nagevraagd en het wordt nog uitgezocht. Het moet 

als het goed is in de begroting staan.  Is het een idee om een gezamenlijk lidmaatschap te 

betalen? ( actie: Marjolein)  

 

3. Mededelingen leerkrachten 

● Werkgroep rapport: Er is een ouderpanel geweest. Ouders gaven aan dat er meer behoefte 

is aan een portfolio. Het wordt een portfolio deel en een rapportdeel. Kinderen laten 

werkjes zien, maar ook vorderingen in een echt document. Bolletjes groepen 1 tm5, 

groepen 6 tm 8 cijfers. We gaan het dit jaar veranderen en evalueren aan het einde van het 

jaar, plus en minpunten.  

● Cherida gaat op 29 november weer aan de slag in groep 8. 

 

 

4.  Mededelingen ouders 

 

● Ouders zijn super blij dat het kwartiertje op woensdag erbij is gekomen. 

● Muziekles geëvalueerd. Het is een aanvulling op ons programma. We evalueren 

tussentijds. 

● Hoe worden nieuwe ouders vermeld over portal parnassys? ( actie mieke) 

● Hetty en Sandra stoppen einde schooljaar met de MR.  Oproep na de kerstvakantie, zodat 

er iemand al in maart mee kan kijken bij de vergaderingen. Er stopt  1 iemand eind 



schooljaar en 1 na de kerstvakantie 2017 zodat er niet ineens 2 nieuwe mensen tegelijk in 

de MR komen 

 

Actiepunten 

 

● Bord in de hal naast de ingang moet geactualiseerd worden (Liesbeth/Marjolein) 

● Website: nieuwste notulen + jaarverslag op de nieuwe website (Mieke vraagt aan Rob) 

● Maand voor inloopavond afstemmen of commissies in de aula als kraam er bij willen zijn. 

(actie Evelyne) 

● De werkdruk wordt een terugkerend punt op de agenda in maart en in juni. 

● Punt “ Basisgegevens / schoolbegroting  Mieke  stemt af met Ardy voor logisch moment in 

de jaaragenda 

● MR jaarverslag: Evelyne is er nog niet aan toegekomen. Ze bereid het voor conform format 

vorig jaar en stuurt het door. Afhandeling per email (actie Evelyne)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


