
 

Agenda MR SLS ‘de Ravelijn’ d.d. 15 juni 2021 
 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  Digitaal  
Notulist:  Margreet Schepers 
Afwezig:  Arjan Keuken en Margo Rottie 
 
 

1. Opening en welkom  
Karin opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze online meeting. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt zonder toevoeging van punten vastgesteld. 
 

3. Notulen vorige vergadering 
• Actiepunt Erwin ten aanzien van de vraag over de fusiegelden:  

Over de fusiegelden wordt niets afgedragen aan het bestuur.  
• Actiepunt weeralarm code rood:  Signaal is gemeld bij de GMR. 

Antwoord hierop volgt; Karin houdt dit in de gaten.  
• Verder worden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. 

 
4. Ingekomen stukken 

a. Brief OC&W Sneltesten basisonderwij  - ter kennisname 
b. Sneltesten voor het onderwijspersoneel  - ter kennisname 
c. Nieuwsbrief Arcade     -  ter kennisname 
d. Begroting      - ter kennisname 
e. Brief van GMR     -  ter kennisname 

 
5. Onderwijs in Coronatijd (maatregelen) 

• Bewuste keuze om geen excursie te doen (westerbork stond 
gepland/is afgezegd echter de bus was 15/6 wel aanwezig en is 
onverrichter zake weer vertrokken).  

• Schoolreisje: conform de geldende regels kunnen schoolreisjes niet 
plaats vinden. Daarnaast bewust ervoor gekozen om niet op schoolreis 
weg te gaan in verband met het mengen van leerlingen ook met 
andere scholen. Nu wordt er een alternatief ‘schoolreisje’ gehouden om 
toch een feestje te maken met de leerlingen.  

• Schoolkamp: Ten aanzien van het schoolkamp is er besloten om dit 
wel te doen binnen de schoolbubbel. Er is goed gekeken naar de 
keuze in activiteiten en begeleiding door leerkrachten.  

 
 
 



 

 
 
 

6. Instemming schooljaarplan 2021-2022 
Erwin geeft nog een korte toelichting over het gebruik van de NPO gelden.  
MR heeft hiermee ingestemd. 

 
7. Instemming NPO (Nationaal Programma Onderwijs) 

MR heeft hiermee ingestemd.  
Advies; analyse is ook waardevolle informatie voor ouders over de invloed 
van de coronamaatregelen op kinderen. Erwin geeft aan dit ook zeker te 
willen doen. 
 

8. Samenstelling MR 2021/2022 
Huishoudelijke reglement wordt eerstvolgende vergadering besproken en 
vastgesteld  wanneer de MR compleet is. 

 
9. Veilige fietsroute 

Inbreng namens Plaatselijk Belang Radewijk. 
Er zijn inmiddels aanpassingen gedaan d.m.v. extra verlichting aan de 
Kooiweg. Op dit moment wordt de Radewijkerweg aangepakt d.m.v. 
snelheidsbeperkende maatregelen.  
Vraag van PB of er ouders zijn met opmerkingen over de Loozen/den Velde-
kant van de schoolroute. Erwin geeft aan hier geen meldingen van gehad te 
hebben. Evt. idee is nog om langs de schoolroute borden te plaatsen met: Let 
op! Schoolroute. 
Karin neemt dit weer mee naar het Plaatselijk Belang. 

 
10. Communicatie 

a) Nieuwsbrief, komt binnenkort weer uit. Karin zal een stuk aanleveren  
 

11. Rondvraag 
Karin: kunnen kinderen op alle websites op hun Chromebook?  
Antwoord ja;  om ze te kunnen leren omgaan met internet incl. gevaren en dit 
bespreekbaar maken in de klas. 

Karin sluit de vergadering om 21.30. 


