
 

Agenda MR SLS ‘de Ravelijn’ d.d. 21 september 2021 
 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  SLS ‘de Ravelijn’  
Notulist:  Harmke Timmer 
Afwezig:  Arjan Keuken 
 
 

1. Opening en welkom  
Karin opent de vergadering en de ouders die komen inspreken welkom, zij 
maken vandaag gebruik van de mogelijkheid om tijdens de MR vergadering 
opheldering te vragen over de onduidelijkheden die voor hen zijn ontstaan 
naar aanleiding van de mail voor de zomervakantie over de indeling voor dit 
schooljaar 
 

2. Vaststellen van de agenda 
We voegen een agendapunt 2a en 2b toe om de sprekers gelegenheid te 
geven om hun bijdrage te geven in deze vergadering. 
* 20.00 uur: ouders 
* 20.30 uur: Klaas Michiel Elema (onderwijsorganisatie adviseur Arcade) 
 

2.a 
De ouders hebben diverse vragen gesteld waar zij onduidelijkheid over hebben.  
Vanuit de MR bedankt Karin hen eerst omdat ze zo betrokken zijn bij de school 
en dat zij input leveren aan de MR. 

 
2.b 

Als tweede gast schuift Klaas Michiel Elema, aan van het bestuursbureau om 
op ons verzoek meer informatie te geven over het ontstaan van de 
Scholengroepen en onze toetreding tot de scholengroep De Driehoek. 

 
3. Notulen vorige vergadering 

Notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

4. Ingekomen stukken 
Punt a t/m e zijn allen ter kennisgeving. 

 
5. Roulatieschema notuleren 

Is bijgevoegd, kun je een keer niet dan zelf even ruilen. 
 

6. Onderwijs in Coronatijd (maatregelen) 
Per 20 september is de situatie gewijzigd. Bij een coronabesmetting in de 
groep hoeft niet meer de hele groep in quarantaine. Alleen de besmette 
leerling blijft thuis, de rest van de groep laat zich testen bij klachten. 
Let hierbij op de beslisboom 

 



 

 
 

7. Terugkoppeling MR Bijeenkomst  
Wilna en Karin hebben deze vergadering bijgewoond en hebben een 
terugkoppeling gegeven aan de overige MR leden 

 
8. Directeur en toetreding scholendriehoek 

De komende periode staan er een aantal gesprekken op stapel Erwin met het 
bestuur en alle voorzitters van de MR-en van de scholen van De Driehoek. 
We wachten in eerste instantie deze gesprekken even af voordat we hier in 
de MR verder over gaan spreken. 
 

9. Leerlingenprognose en werving 
We lopen nog even de bijgewerkte prognose lijsten door. Zoals het nu lijkt 
hebben we voor 2021-2022 13/14 leerlingen 
 

10. Vaststellen huishoudelijk regelement MR schooljaar 2021/2022 
Bij deze. Volgend schooljaar zijn er pas aftredende leden. 
 

11. Verkeersveiligheid 
Oproep matrixborden in Radewijk 
Kunnen we vanuit school een actie doen op verkeersveiligheid? Bv: flyeren 
voor verkeersveiligheid?? 
Oproep richting ouders 
 

12. Communicatie 
Op de nieuwsbrief: 
→ Klaas Michiel Elema is geweest op verzoek van de MR om vragen te 
beantwoorden m.b.t. de toetreding tot scholengroep De Driehoek. 
→Vacature GMR delen op de nieuwsbrief. 
 

13. Rondvraag 
Erwin → 30 september Informatie middag/avond vanaf 15.00 uur ’s 
middags. 
Margreet en Karin zullen aanwezig zijn vanuit de identiteitscommissie/ MR 
voor het beantwoorden van evt. vragen van ouders.  
Erwin zal de uitnodiging versturen naar de ouders. 
 
→ Officiële opening??? 
We kiezen voor een Feestelijke open dag 
Uitnodiging aan  
* oud directeuren en mr leden, 
* Collega directeuren van Arcade en Chrono 
* Buurtbewoners 
Ambassadeurs vanuit school, Leerlingen/ teamleden 


