
 

Agenda MR SLS ‘de Ravelijn’ d.d. 28 september 2022 
 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  Radewijkerweg 9, Radewijk 
Notulist:  Margreet Schepers 
Afwezig:  met kennisgeving: Margo Rottier 
 

1. Opening en welkom  
Karin opent de vergadering, 
 

2. Vaststellen van de agenda 
Agenda wordt vastgesteld zonder aanvullingen. 

 
3. Notulen vorige vergadering 

Hoe staat het met het afsprakenbord op het plein: is in ontwikkeling. 
De notulen worden vastgesteld; Harmke bedankt! 
 

4. Ingekomen stukken 
a. Aankondiging College van Bestuur – Afscheid Aranka vindt plaats d.m.v. 

receptie op 15 december. Vacature voor opvolging volgt nog.  
b. Nieuwsbrief arcade – ter kennisgeving 
c. Sluiting de Expeditie – ter kennisgeving 
d. Extra subsidie -  Er is een aanvraag gedaan door het bestuurd van Arcade 

voor een subsidieregeling ‘basisvaardigheden’ t.w.v. €900,- per leerling. 
Input is gegeven vanuit de doelen in het schooljaarplan. Op 23 december 
wordt er bekend gemakt of de subsidie wordt toegekend. 

 
5. Roulatischema notuleren 

Wordt vastgesteld 
 

6. Vaststellen huishoudelijk reglement MR schooljaar 2022/2023. 
Wordt vastgesteld 

 
7. Samenstelling MR 2022/2023 

Eind dit schooljaar verlaten Margo Rottier en Karin Oldehinkel de MR. 
Binnen het team wordt er gekeken naar vervanging van Margo. 
Binnen de oudergeleding zal er een oproep/vacature uit moeten gaan voor 
vervanging van Karin. Prettig voor de nieuwe ouder zou zijn als deze de 
laatste twee vergadering alvast kan bijwonen. Erwin geeft aan dat een 
vierkoppige MR gezien de schoolgrootte ook is toegestaan ter overdenking. 

 
 
 
 
 



 

 
 

8. Sectorplan Corona 
Er worden vier scenario’s aangegeven; 
Scenario 1; preventie;Basismaatregelen handhaven (handen wassen etc.) 
Scenario 2; preventie;Basismaatregelen + extra aandacht kwetsbare 
personen 
Scenario 3; interventie; Bovenstaande + contactbeperking 
(looproutes/spatscherm etc.) 
Scenario 4; interventie; Bovenstaande + vergaande contactbeperking (helft LL 
school/ thuis) 

 
9. Werving en prognose nieuwe leerlingen 

Nieuwe tasjes om bij de driejarigen langs te gaan volgen. 

 
10. Diverse opmerkingen ouders; 

Opmerkingen besproken en wordt teruggekoppeld.  
	

11. Communicatie 
a. Nieuwsbrief; Karin schrijft nieuw sukje voor de nieuwsbrief 
b. Opmerkingen van de ouders worden persoonlijk teruggekoppeld. 

 
12. Rondvraag 

geen vragen/opmerkingen  


