
Notulen MR-vergadering 18 januari 2018 20.00 uur 

1. Vakantierooster 2018-2019 

Voorstel meivakantie te verlengen naar 2 weken.  

Gezien de korte resterende periode tot de zomervakantie en het feit dat 

ouders tevreden lijken te zijn met deze opzet, gaat de MR akkoord. 

 

2. Opheffen Schoolcommissie 

Jeannette heeft met de commissie vergaderd. Op zich begrip voor 

opheffing, wel vraag hoe ouderparticipatie te borgen. Bij afwezigheid van 

penningmeester Ron de Rijk nog geen afronding plaatsgevonden. Hubert 

nodigt Ron de Rijk uit voor de eerstvolgende vergadering om de afronding 

te bespreken.  

 

Ria vertelt in het kader van ouderparticipatie over het ouderpanel dat bij de 

Aloysiusschool wordt gehouden: hier wordt onder begeleiding van een 

ervaren moderator door lukraak geselecteerde ouders enkele malen per 

jaar gediscussieerd over specifieke onderwerpen. De onderwerpen zouden 

door MR moeten worden geselecteerd. Jeannette zal bij de Aloysiusschool 

navragen hoe zij dit vormgeven. Er zijn op dit moment geen specifieke (eng 

gedefinieerde) onderwerpen die in aanmerking komen voor een dergelijk 

panel. Jeannette is erg nieuwsgierig naar het (bijstellen van) de visie volgend 

jaar, maar dit is een zeer breed onderwerp. Afgesproken wordt dat eenieder 

nog eens nadenkt over de vorm, mogelijke onderwerpen en invulling. 

 

3. Communicatie MR > ouders 

-Verslag van de vergadering in de volgende nieuwsbrief (29 januari)  

-Data MR vergaderingen in Parro 

-Agenda van komende vergadering ongeveer 2 weken tevoren op de 

website (via Jeannette) met open uitnodiging aan ouders  

 

4. Communicatie School > ouders 

Jeannette informeert wat de ouders vinden van de diverse 

communicatiekanalen. Steven en Hubert melden dat Parro weliswaar een 

prettige app is maar teveel gebruikt wordt voor minder “zakelijke” 

berichten. Hierdoor dreigen de belangrijke mededelingen ondergesneeuwd 

te raken en ouders af te haken. De “leukere” berichten horen wat hen 

betreft meer thuis in de nieuwsbrief of kunnen door de respectievelijke 



klassenouders via WhatsApps worden gedeeld. Parnassys is niet 

uitnodigend door de platte layout en het feit dat er geen bijlagen kunnen 

worden toegevoegd. Ze stellen voor Parnassys alleen nog voor de 

nieuwsbrief te gebruiken en zakelijke communicatie/wekelijkse verslagen en 

dergelijke via Parro te laten verlopen. Jeannette zal dit met het team 

bespreken en terugkoppelen aan de MR.   

 

Steven meldt dat de agenda op de website niet overeen schijnt te komen 

met die in Parro. Jeannette zal dit controleren. 

 

5. Rondvraag 

Ria: 

-geen punten. 

Steven:  

-informeert of door ouders nog is gesproken over de staking in relatie tot de 

studiedagen. Ook informeert hij naar de stakingsbereidheid en de 

vergoeding door de stichting; 

-aanmeldingen voor volgend jaar lopen volgens schema. 

Jeannette:  

-nieuwe leerkracht voor groep 6 aangenomen; 

-Aaf gaat opleiding tot onderwijsassistente volgen. 

Hubert: 

-onderbouwing bij planning studiedagen communiceren (via website en bij 

vaststelling korte toelichting in nieuwsbrief). 

  



Actielijst     Wie    Status 

Opheffen Schoolcommissie  Jeanette   Zie item 2 

Opheffen stichting TSO    Jeannette/Daniel  - 

 

Ron de Rijk uitnodigen 3e MR  Hubert     

vergadering  

Professionele moderator?  Hubert 

Kort verslag in nieuwsbrief 29 jan Hubert 

Aanmelding MR cursus?   Hubert 


