
Notulen MR-vergadering 13 september 2018 20.00 uur 
 
Aanwezig: Steven Slijper (Voorzitter, O-MR), Ria van der Scheer, Elsabeth van 
Boekel, Noor Pelgrim (P-MR), Hubert van Aalderen (Secretaris, O-MR, notulen). 
Afwezig met afmelding: Jeannette Kemp (Bevoegd Gezag) 
 

1. Décharge Ria van der Scheer, aanvulling P-MR 
Steven dankt Ria namens de gehele MR voor meer dan 9 jaar energieke 
deelname en bijdragen. 
Noor wordt met enthousiasme ontvangen binnen de P-MR en daarmee 
MR. 
 

2. Rollen en vergaderdata 2018-2019  
Steven wordt herkozen als voorzitter. 
Hubert wordt herkozen als secretaris. 
De voorgestelde vergaderdata worden vastgesteld: 
Do 8 november 2018  
Do 17 januari 2019 
Do 7 maart 2019  
Do 16 mei 2019  
Do 27 juni 2019 (optioneel) 
 

3. Integraal Huisvestingsplan (update) 
Steven praat Noor bij over de stand van zaken tot aan de zomervakantie. 
Hubert gaat bij zowel Jeannette als Paul na of er ontwikkelingen zijn en 
zal deze waar van toepassing delen met de MR. 
 

4. Verkeerssituatie 
Hubert gaat bij Jeannette na wat zij met de ouder, die dit punt heeft 
aangekaart, heeft besproken. Hubert zal hierna de MR overleggen hoe 
dit onderwerp te vervolgen (inschakelen gemeente, uitvoeren eventueel 
aangedragen suggesties door de ouder). 
 

5. Ouderpanel 
Steven en Ria praten Noor bij over de stand van zaken tot aan de 
zomervakantie. 



Er is veel enthousiasme het ouderpanel op korte termijn te lanceren, in 
ieder geval nog dit kalenderjaar. 
Er wordt gezocht naar een geschikte data. 6, 13 en 14 november lijken in 
aanmerking te komen.  
Ria zal allereerst de beschikbaarheid van de beoogde moderator nagaan. 
Indien dit het geval is, dan zal de P-MR het plan bespreken in de 
aankomende teamvergadering van 26 september (wijze van 
aankondigen, brainstorm over mogelijke onderwerpen, marketing en 
uitnodigen van ouders). Ria vraagt ook bij de Aloysiuisschool na welke 
onderwerpen bij hen aan bod zijn gekomen. 
 

6. Opheffen Schoolcommissie (update)  
Onderwerp wordt aangehouden in verband met afwezigheid van 
Jeannette. 
 

7. Communicatie School > ouders (update) 
Stichting-breed is afgesproken dat nagenoeg uitsluitend Parro gebruikt 
wordt (met uitzondering van specifieke zorg-gerelateerde berichten).  
Punt wordt afgevoerd. 
 

8. Rondvraag 
Elsabeth: is er nog behoefte aan een voorstelronde van de MR bij de 
ouders? De kennismakingsavond van aanstaande maandag komt net te 
vroeg. In ieder geval weer even voorstellen in de aankomende 
nieuwsbrief. Mogelijk nog gelegenheid in de (nog niet geplande) centrale 
ouderavonden) 
 
Ria: geen laatste punten 
 
Noor: wat is status van Oudervereniging tov SC? Elsabeth: SC was ter 
advisering directie, opgeheven. SC wordt opgevolgd door OuderPanel. 
Onderwerpen worden “opgelegd” 
 
Hubert: geen punten 
 
Steven: bedankt Ria nogmaals met attenties en benadrukt nogmaals haar 
bereidheid betrokken te blijven bij de organisatie van het ouderpanel. 
 


