
Notulen MR-vergadering 13 juni 2022 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

- De vervanging voor een zwangerschapsverlof is rond 

- Er wordt gewerkt aan de invulling voor het NPO-plan. We oriënteren ons op kunst- en 

cultuur workshops en een training sociale weerbaarheid (zowel op groeps- als op 

individueel niveau). 

- Edumare heeft van de inspectie een goede beoordeling gekregen 

- Burgerschap staat bestuursbreed op de agenda 

- Aan het jaarverslag en het jaarplan wordt gewerkt 

-  

3. Notulen 23 mei 2022 

 

- In de nieuwsbrief zal een toelichting komen op de gedragsaanpak op de Ravelinde.  

- In de nieuwsbrief zal het nieuwe MR-ouderlid zich voorstellen 

- Er is een nieuw MR-personeelslid gevonden 

 

4. Terugkoppeling regioraad/informatie bestuur; jaarverslag bestuur 

 

- Het jaarverslag is besproken 

- In de regioraad is de vraag gesteld of er ook een gedeelte van de vergadering gesproken 

kan worden zonder de regiodirecteur erbij 

 

5. Innovatie 

 

- We gaan door met de focus op gedrag; er komen 4 studiemiddagen. 

- In de leerteams worden onderwijsinhoudelijke zaken besproken 

 

6. Jaarverslag MR 

 

- Op papier moet de MR zich verantwoorden. In feite gebeurt dat al middels de notulen, 

maar er is ook een kort jaarverslag gemaakt. 

 

7. Kwaliteitskaart MHB 

 

- Dit document is in ontwikkeling. Er zullen nog 1 jaar bovenschoolse MHB-groepen zijn. 

Daarna zal het steeds meer in de school zelf vormgegeven moeten worden. Vanuit 

Edumare en Academica heeft dit de voorkeur. Er zal vanuit het bestuur kennisoverdracht 

geregeld worden. Bepaalde personen zullen zich specialiseren en elke school zal zich dit 

wel eigen moeten maken. ‘Plus’ klinkt al snel als ‘beter’, maar voor alle kinderen is het 

leuk om aan projecten te werken. 

 

8. Concept schoolgids en website 



 

9. Inloop 

 

- De communicatie kan op sommige punten beter, vooral voor nieuwe ouders. Vooral op 

praktisch gebied.  

- In groep b werd elke week gevraagd wie er zou kunnen helpen bij gym. Daar is nu een 

intekenlijst voor. Dat werkt beter.  

- De leeskliniek stopt. Ook dit zal voortaan in de klas vormgegeven moeten worden of met 

hulp van de logopediste of onderwijsassistente. De hulp van de leeskliniek was wel 

handig voor dossieropbouw. Bij het onderwijscollectief zit een poortwachter voor 

dyslexieonderzoek 

- Wel/niet snoepen is eigen verantwoordelijkheid. Traktaties hoeven niet gezond; het zijn 

momenten waarop er iets gevierd wordt. De school heeft hiervoor geen regels 

opgesteld. 

- In de school is geen grote diversiteit, maar dat ligt aan de populatie van Heenvliet. 

Iedereen is welkom. 

 

10. Leerlingenraad 

 

- Aan de leerlingen zal gevraagd worden een stukje te schrijven voor b.v. de nieuwsbrief, 

een krantje of het jaarverslag. 

 

11. Ouderbijdrage 

 

- Als de ouderbijdrage aangepast wordt, moet dat eerst langs de MR. Het moet duidelijk 

zijn dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Kinderen mogen altijd mee op schoolreis, ook als 

ouders niet betaald hebben. 

 


