
Notulen MR-vergadering 23 mei 2022 

 

Opening 

Mededelingen schoolleiding 

- Gedrag: We zijn met Academica bezig over de vraag ‘wat werkt’ (met onderbouwing uit 

wetenschap en literatuur). Waar valt winst te behalen? We richten ons nu op regels en 

routines. Het ‘stil zijn op de gang’ vloeit daaruit voort.  ‘Zachtjes praten’ wordt namelijk door 

iedereen anders geïnterpreteerd en leidt tot onduidelijkheid. Als je een regel opstelt moeten 

er ook consequenties zijn als je je er niet aan houdt. We merken dat er minder tijd verloren 

gaat. Dat kinderen nu hun jas/tas ophangen en meteen naar binnen komen en aan het werk 

gaan. Ouders hadden bij de MR inloop vragen over waar dit vandaan komt, er komt een extra 

stukje hierover in een nieuwsbrief. 

- De formatie was rond, maar degene die het verlof voor Amanda zou gaan doen wil dat alleen 

tot de zomervakantie doen. We zoeken dus iemand voor 3 dagen tot eind november. Er staat 

een gesprek gepland met een onderwijsassistente van een andere school. 

- De tweede ronde van het NPO-plan is ingegaan. We kunnen een groot bedrag tegemoet 

zien. Grotere scholen romen af voor kleine scholen (<125 leerlingen), maar er zal gekeken 

moeten worden of dit in de juiste proporties gebeurt. We willen het geld inzetten voor 

kunst/cultuur/handvaardigheid.  

- De eindtoets is dit jaar erg goed gemaakt. 100% score op 1F, en alle streefdoelen op 2 F 

(taal) en 1 S (rekenen). 

- Schoolplein: er is geen antwoord gekomen van Anculus op onze vraag hoe het er nu voor 

staat met de plannen. Wellicht is het toch beter om dit als school zelf op te pakken. 

- Deze zomer wordt het dak gerenoveerd i.v.m. de vele lekkages. 

Notulen vergadering 21 maart 2022: terugkomen op actiepunten en vaststelling notulen 

- 1 leerkracht zal de MR verlaten. Er heeft zich iemand gemeld die het wellicht over wil 

nemen. Eventueel kan er iemand aangewezen worden. 

- Het protocol ‘doubleren en versnellen’ zal binnen het team nog besproken worden. 

- Kwaliteitskaart ‘MHB’ wordt nagestuurd. 

- Notulen van vorige vergaderingen zitten in de map en komen op de website. 

- Willen we als school een pestcoördinator? Wie zou die taak dan op zich moeten nemen?  

Sollicitatie ouderlid 

Er was 1 kandidate. Er zal contact met haar opgenomen worden en er zal aan haar gevraagd worden 

wat haar bijdrage zou kunnen zijn i.v.m. de tijdelijke vacature in de onderbouw. 

Identiteit/levensbeschouwing 

Besteden we voldoende aandacht aan andere geloven, zoals de Islam tijdens de ramadan? Dit lijkt 

leerkrachtafhankelijk. Weer even onder de aandacht brengen.  

Vanuit Edumare wordt een actieplan opgesteld rond ‘burgerschap’. Het tijdspad hiervoor zal gedeeld 

worden met de MR.  

Innovatie 



‘Foutloos Rekenen’ loopt in groep 6, 7 en 8. De begeleiding zal dit jaar afgerond worden. We kunnen 

het dan zelf voortzetten. 

Terugkoppeling peiling sociale veiligheid 

WMK-PO ouders (65% respons): alleen ‘optreden van de leraar’, ‘opstelling van de leerling’ en ‘Covid-

19’ scoren net niet voldoende.  

WMK-PO leerlingen (90% respons): ‘het optreden van de leraar’ en ‘covid-19’ scoren net niet 

voldoende. 

WMK-PO leerkrachten: de leerkrachten geven aan met plezier op de Ravelinde te werken. 

Alle onderdelen geven de school weer nieuwe input voor communicatie en verbetering. 

Ook het bestuur heeft een goede beoordeling gekregen van de inspectie. 

Het HPS (High Performing Schools) -traject om ons onderwijs te verbeteren is bijna afgerond. HPT 

(High Performing Teachers) loopt nog. Er komen nog bijeenkomsten over gedrag. 

Terugkoppeling ondersteuningsplan samenwerkingsverband 

Er zijn 2 verwijzingen naar SBO en SO besproken. 

Informatie formatieplan komend schooljaar 

Informatie vakantierooster 

Komt in de schoolgids en op de website. 

Evaluatie klachtenregeling afgelopen schooljaar 

Er zijn geen klachten gemeld. 

Jaarverslag voorbereiden 

Er zal een kort jaarverslag gemaakt worden zodat we dat de volgende vergadering kunnen 

bespreken. 

Protocol: Informatieverstrekking ouders 

Geen bijzonderheden. 

Protocol: Leerplicht, ongeoorloofd verzuim en te laat komen 

Geen bijzonderheden. 

Protocol: Overlijden leerlingen, leerkracht of ouder 

De ‘O van Overlijden’ op blz. 1 zal gewijzigd worden in een hoofdletter. Verder geen bijzonderheden. 

Protocol: Zieke leerlingen en medicatie 

Geen bijzonderheden. 

Rondvraag 

Volgende vergadering is verzet naar 13 juni, 17.00 uur. Hoecksack reserveren. 


