
 

Agenda MR SLS ‘de Ravelijn’ d.d. 6 april 2021 
 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  Digitaal  
Notulist:  Arjan Keuken 
Afwezig:  - 
 
 

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 
Notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

4. Ingekomen stukken 
a) Nieuwsbrief Arcade - 5-2-2021  
ter kennisgeving en in de bijlage door te nemen 
b) Snel-test locatie Coevorden 
Als aanvulling bij het maken van een online-afspraak (voor de snel-test) voor 
leraren: 
Bedrijfsgegevens: Onderwijsstichting Arcade 
Adres: Vechtstraat 5B 
Postcode: 7772 AX 
Plaats: Hardenberg 
Contactpersoon: Erna Krul-Lier 

 
5. Onderwijs in Coronatijd (maatregelen) 

Onderwijs gaat gewoon door. Wel een aantal corona gevallen binnen school 
aanwezig (ouders). 

 
6. Leerlingenprognose en werving 

Kinderen/ouders die op gesprek zijn geweest. Die hebben ook bevestigd dat 
ze komen. Prognoses zijn erg positief. 
 

7. Begroting 
Erwin neemt ons mee in de begroting. 
2020 is afgesloten en positief afgesloten. Daardoor gaat de begroting voor het 
jaar 2021 ook positief van start. 
Actiepunt Erwin; onderbouwing fusiegelden 
 
 
 



 

 
 
 
 

8. Weeralarm versus opening school 
De situatie besproken inzake het weeralarm waardoor de scholen gesloten 
moesten worden. Het besluit door het hoofdbestuur van Arcade. De MR heeft 
het signaal  
afgegeven er voor gewaakt moet worden dat er een spastische cultuur 
ontstaat bij weeralarmen.  
Actiepunt MR; het signaal melden richt het GMR van Arcade 
 

9. Samenstelling MR 2021/2022 
Volgende vergadering volgt nadere info hierover.  
Actiepunt MR; voorstel opmaken voor de eerst volgende vergadering 
 

10. Communicatie 
a) Nieuwsbrief, komt binnenkort weer uit. Hierin zal er ook aandacht zijn voor 
de identiteitscommissie.   
 

11. Thema- en Tevredenheidsonderzoek 
Thema onderzoek 
Eens in de vier jaar komt er een inspectie (online) op school. Dit gaat over de 
gang van zaken op onze school. Hierin wordt onderzoek gedaan naar de 
overeenkomsten tussen strategisch beleidsplan van Arcade stichting en hoe 
dit op de scholen zelf wordt uitgevoerd. 
  
Tevredenheidsonderzoek 
Één van de ouders zullen een vragenlijst ontvangen met een 
tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt ook gedaan onder de 
leerlingen 6 t/m 8 en bij de leraren 
 

12. Extra gelden van de overheid 
Vanuit de overheid komt er geld ter beschikking om eventuele 
leerachterstanden o.i.d. in te halen. Hiervoor dienen de scholen in te 
stemmen en zelf de plannen op te maken.  
 

13. Rondvraag 
Karin sluit de vergadering om 21.30 uur 
 


