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Notulen MR Antoniusschool: maandag 25 november 2019 
Start: 19.30u 

Aanwezig: 
Oudergeleding –René Groen, Renske Peters, Allard Kernkamp, Margriet Zethof 

Personeelsgeleding – José van der Laan (voorzitter), Erica Hermans, Mariëtte Rijneveld, Leonore 
Melkert  

 

1. Opening/agenda vaststellen 

Welkom door José, Allard is notulist. 

  

2. Notulen van 1-10-2019 

De concept notulen waren al eerder beschikbaar, maar de definitieve versie is afgelopen vrijdag 

verstuurd. De notulen zijn goedgekeurd.  

3. Binnengekomen post/mail 

De MR leden concluderen op basis van de artikelen uit de gelezen edities van het MR Magazine dat 

de Antoniusschool al veel zaken goed ingeregeld heeft.  

Er zijn 4 aanmeldingen uit de MR die graag een MR cursus(avond) willen doen wanneer deze 

aangeboden wordt.   

4. GMR vergadering d.d. 18-11-2019  

Teruggekoppelde punten: 

• verandering bestuursstructuur: Ben Mooibroek informeert ons over de transitie van het 

bestuur. 

Ben Mooibroek is adviseur inzake de bestuurstransitie van de Stichting Katholiek Onderwijs 

Aalsmeer (SKOA). 

• Jaarrekening 

 Staat op de website. 

• Echtscheidingsprotocol 

Betreft een protocol bedoeld voor gescheiden ouders. Dit is aangepast en de nieuwe versie is 

intern gecommuniceerd. 

• Bijeenkomst bestuur/leerkrachten Jozefschool over staking 

Er is een brief gekomen over de staking. Deze is behandeld in een bijeenkomst voor 

leerkrachten op de Jozefschool. Vanuit de Antonius was er geen personeel aanwezig tijdens 

de bijeenkomst. Er is een nieuwe staking aangekondigd via de Algemene Onderwijsbond: 

donderdag en vrijdag 30/31 januari 2020. 

 

5. Mededelingen team/PMR 

• Staking 6 nov 

Er was via de landelijke media onduidelijke communicatie over de staking. Donderdagavond 

31 oktober was akkoord gegeven op het voorstel door de voorzitter van de Algemene 

Onderwijsbond (Liesbeth Verheggen), maar vrijdag 1 november werd weer aangekondigd dat 

er toch gestaakt ging worden en er geen akkoord is).  

• Enquête andere schooltijden 

De peiling van de enquête ‘andere schooltijden’ is als volgt: er zijn 386 stemmen uitgebracht 

van de totale 483 uitnodigingen met enquête naar ouders. Dit is een respons van 80%. 
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Tevens zijn er een aantal suggesties meegegeven door ouders. De sluiting van de enquête is 

as vrijdag. Op basis van de definitieve enquête-uitslag zal nog met de MR gecommuniceerd 

worden, waarna school een bericht naar alle ouders uitstuurt.  

• Veranderingen formatie 

Er verlaten een aantal collega leerkrachten de Antoniusschool en er zijn leerkrachten 

verschoven naar andere groepen. Per januari 2020 wordt verwacht dat de ontstane 

planningsgaten opgevuld zijn. Hierover is al gecommuniceerd naar de ouders (en kinderen) 

van de betreffende groepen. De bestaande collega leerkrachten die tot voorheen in de 

ondersteuning zaten, zullen voor de klas gaan en de nieuwe vacatures zijn gesteld voor 

nieuwe ondersteunende leerkrachten. 

• Sollicitaties 

Uit de sollicitatieronden zijn nieuwe leerkrachten, ondersteuning en een conciërge 

aangenomen. Er is een collega doorgegroeid naar intern begeleider.  

• Uitproberen nieuwe rekenmethode 

Er wordt nu gewerkt met een rekenmethode voor de groepen 3 t/m 8 die binnenkort niet 

meer compatibel is met de computersystemen die door school in gebruik zijn. Er wordt nu 

gekeken naar 2 nieuwe methoden. Deze worden in de klassen een blok uitgeprobeerd.  

 

Volgende vergaderingen: 

 Dinsdag 21 januari is het jaarlijkse etentje. Margriet zal reserveren voor 19:00 uur en geeft 

de MR leden de locatie door. 

 Maandag 20 januari 2020 is de volgende GMR vergadering gepland. 

 Dinsdag 11 februari 2020 is de volgende reguliere MR vergadering gepland.  


