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2 Mededelingen schoolleiding 

Noodopvang tijdens extra week ‘kerstvakantie’ is goed verlopen. Wel wat discussie over wat 

‘noodzakelijke opvang’ inhoudt.  

Er zijn plannen voor vernieuwing van het schoolplein, maar daarover blijkt nu wat onduidelijkheid. 

Van beide schoolgebouwen (oud-Tweespan en oud-Merula) wordt de bouwkundige staat bekeken. 

Het doel daarvan is niet duidelijk. Beide schoolgebouwen zijn onderdeel van de stichting (bruikleen) 

en komen weer onder beheer van de gemeente op het moment dat de school ze niet meer nodig 

heeft. De tegels bij het klimrek zijn inmiddels opnieuw gelegd.  

Leerlingen hebben buiten schooltijd bij de gemeente melding gedaan dat de skatebaan kapot was. 

Daarop is de hele baan verwijderd. Onduidelijk is wat de plannen nu zijn. Zowel de mensen van de 

gemeente als de mensen van de groenvoorziening komen op onhandige tijden met groot materieel 

het plein op of in de directe omgeving van kinderen die naar school gaan. De schoolleiding heeft dit 

gemeld. 

Alle klassen zijn bemand, maar in principe hebben we nog wel een vacature. Er waren onlangs 2 

sollicitanten; 1 heeft voor een andere school gekozen, 1 is enthousiast en komt wellicht na de 

zomervakantie ons team versterken. Na de zomer is 1 juf met zwangerschaps/bevallingsverlof en 1 

juf gaat met prepensioen. Ook dat levert weer een vacature op.  

Vanuit het bestuur is vlak voor de kerstvakantie een brief aan de schoolleiders gestuurd om door te 

sturen naar de ouders om aan hen te vragen mee te denken over de werving van personeel. Ze 

kunnen vacatures delen, zijn wellicht ooit zelf opgeleid als leerkracht/onderwijsassistent of kennen 

iemand die (ander) werk zoekt in het onderwijs. Deze brief zal binnenkort aan de ouders van de 

Ravelinde verzonden worden.                                                                                                                                                                                

Deze manier van werven heeft op een andere school inmiddels 3 aanmeldingen opgeleverd van 

ouders die wel een opleiding voor onderwijsassistent willen doen. Dit wordt door Edumare 

gefinancierd. 

Edumare is bezig met de werving van gymdocenten omdat een gymdocent vanaf 2023 verplicht is op 

elke school. Een ouderlid van onze MR wil hierover wel sparren met de schoolleiding. Hetzelfde 

ouderlid meldt dat de assertiviteitstraining ‘Zelf de baas’ wellicht iets voor onze school zou kunnen 

zijn. Deze training zet in op het onbewust veranderen van kinderen die ‘iets te assertief’ zijn.  

Volgend jaar is weer geld uit het NPO-plan te besteden. Afgelopen schooljaar is ingezet op de ‘harde 

kant’ van ons onderwijs, volgend schooljaar willen we meer inzetten op de ‘zachte kant’. 

Voorbeelden hiervan zijn Zelf De Baas en Centrum van de kunsten (Spijkenisse). Foutloos Rekenen is 

dit jaar gestart. De bedoeling is dat leerkrachten dit volgend schooljaar zelf kunnen toepassen.  

3. Notulen vergadering 22 november 2021 

Bereikbaarheid via Social Schools werkt, maar weten ouders de MR al te vinden? Het oudercafé kan 

voorlopig geen doorgang vinden. 

4 Terugkoppeling regioraad 

Er is een ‘taskforce lerarentekort’ samengesteld die mogelijkheden gaan inventariseren voor de 

aanpak van het lerarentekort op de scholen voor de korte en lange termijn. Er wordt ook nagedacht 



over ‘anders organiseren’ van het onderwijs. De wijze waarop dit gecommuniceerd is, voelt 

ongemakkelijk aan. Vooraf is hierover niet in het team gesproken, er wordt geen uitleg gegeven over 

voor- en nadelen van verschillende aanpakken en het gevoel van ‘inspraak hebben’ wordt niet 

gegeven. Het is voor deelnemers aan de regioraad niet prettig om vergaderingen bij te wonen die 

vooral bestaan uit mededelingen, met het ongemakkelijke gevoel dat dit dan wel te boek komt te 

staan als ‘besproken in en akkoord bevonden door de regioraad’. Het is fijn dat de regiodirecteur bij 

de vergaderingen aanwezig is om toelichting te geven maar het gevoel dat er door andere 

deelnemers vrijuit of kritisch gesproken kan worden verdwijnt daarmee.  

5 Gymlessen onderbouw 

In de eerste week na de kerstvakantie waren sportscholen ivm Corona gesloten. Dat de school 

daardoor geen gebruik kon maken van de gymzaal is niet terecht. Scholen mochten namelijk hun 

gymlessen gewoon doorgang laten vinden en de beheerder van de gymzaal werd daar ook voor 

betaald. 

6. Innovatie 

Het rekenonderwijs wordt verbeterd (o.a. Foutloos rekenen). Ook HPT (High Performing Teachers) 

loopt nog. 

7. Passend onderwijs 

Onze specialist meer- en hoogbegaafdheid is bezig met een vervolg op haar opleiding en richt zich 

daarbij op de onderbouw (visie, kennis, protocol, materialen enz.).  

8. Identiteit 

Er is nog wel een identiteitscommissie en ook in de werkgroep ‘burgerschap’ zal de identiteit van de 

school besproken worden. Het gaat dan niet alleen om geloofsidentiteit, maar ook om bijvoorbeeld 

inclusiviteit en gelijke kansen. Er is aandacht gegeven aan Paarse Vrijdag. De leerlingenraad zou met 

betrekking tot dit onderwerp ook een bijdrage kunnen leveren. 

9. t/m 13. Protocollen 

Er zijn inmiddels wat protocollen af. Deze zullen tijdens volgende vergaderingen (gefaseerd) aan bod 

komen. Protocollen horen elk jaar even de revue te passeren. Als ze vernieuwd zijn, is goedkeuring 

door de MR nodig. 

Rondvraag 

- Uit de stukken van de regioraad blijkt dat Edumare een lager ziekteverzuim heeft dan het 

landelijk gemiddelde. Dat is positief. 

- Regioraad: Scholen worstelen met de prognoses voor leerlingaantallen. Prognoses zijn 

gebaseerd op demografische samenstelling, maar daarbij wordt onvoldoende rekening 

gehouden met nieuw te bouwen wijken enz. Geboortegegevens vanuit de gemeente geven 

ook geen goed beeld omdat kinderen pas 4 jaar later naar school gaan en er dan 

verhuizingen plaatsgevonden kunnen hebben en leerlingen soms van buitenaf komen. 

- De inloop wordt gemist 

Volgende vergadering: 21 maart 

 


