
Notulen MR vergadering Aloysiusschool 9 mei 2017 

 

Aanwezig:Evelyne Bettenhaussen (vz), Sandra van Houten, Hetty Visser, Marjolein Lambert 

en Liesbeth Tuijn (notulen) verder drie ouders als toehoorders. 

Afwezig: Mieke van Dam (ziek) 

 

1 Post in/uit: 

● Vastgesteld GMR-verslag. Deze is al besproken in de vorige vergadering.    

  

2 Verslag vorige bijeenkomst: 

● Mieke zal dit verslag nog aanpassen en dan m.n. De beschrijving 

sollicitatieprocedure, het weglaten van namen kandidaten en de actielijst (actiepunt 

Mieke) 

● Er is geen extra bijdrage nodig vanuit het Schoolfonds voor de muziekdocent omdat 

de subsidie voldoende is. Verder heeft de evaluatie met de docent plaatsgevonden 

maar dit is nog niet met het team gedeeld (actiepunt leerkrachten) 

 

3 Mededelingen leerkrachten: 

   Geen. 

 

4 Mededelingen ouders: 

● Hoe staat het met het veiligheidsplan, wat is er in concept klaar? De MR wil graag, 

indien mogelijk delen/hoofdstukken ontvangen als deze wel al gereed zijn (Actiepunt 

leerkrachten) 

 

5 Concept formatieplan: 

   Nog niet beschikbaar. 

 

6 Concept vakantierooster: 

   Nog niet beschikbaar. 

 

7 Werving nieuwe ouderleden: 

● Voorafgaand aan deze vergadering was er een kennismaking met de kandidaten. 

Een informatief samenzijn. Zij gaan samen kijken welke twee ouders de lege plekken 

op gaan vullen in de MR. 

 

8 Gesprek CvB: 

● Voorafgaand aan de MR vergadering van 22 juni komt Paul Bronstring namens het 

CvB deze bijwonen. Ter sprake zal komen: taakbeleid, werkdruk, communicatie bij 

directeurswisseling. Eventueel nog input vanuit het team (actiepunt leerkrachten) 

 

9 Huishoudelijk reglement: 

● Aanpassing over concept notulen is goedgekeurd. 

 

10 Werkdruk: 

● Op verzoek van Sandra zal dit punt blijvend op de agenda staan. Actueel is de brief 

(9 mei 2017) van Sander Dekker: Werkdruk in het basisonderwijs, n.a.v. De enquête 

van de NOS onder 700 leerkrachten basisonderwijs over de werkdruk die zij ervaren. 



Deze is besproken in de tweede kamer, een dag na deze MR vergadering. (Zie 

tweedekamer.nl) 

 

11 Inwerken nieuwe directeur: 

● Na de meivakantie zal op de woensdagen de nieuwe directeur aanwezig zijn op de 

Aloysiusschool. Vanuit de MR een verzoek om hiervan melding te maken in de 

Asjemenou.(actiepunt leerkrachten) 

 

Volgende MR vergadering donderdag 22 juni. 

Notulen: Sandra. 


