
 

Agenda MR SLS ‘de Ravelijn’ d.d. 19 janauri 2021 
 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  Digitaal  
Notulist:  Harmke timmer 
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. We hebben een nieuwsbrief van Arcade gekregen. 
b. Er is een nieuw aanmeldformulier. Deze wordt Arcadebreed gebruikt. Hij is 

korter dan we gewend zijn ivm AVG. Ouders vullen eerst een 
aanmeldformulier in; dit is een soort voorinschrijving. Daarna volgt het 
inschrijfformulier, dit is de definitieve inschrijving. Na het inschrijfformulier 
zijn wij als school zorgplichtig en moet je ervoor zorgen dat een leerling 
een goede plek krijgt. 

 
5. Onderwijs in Coronatijd (maatregelen) 

• Erwin heeft een brief naar alle ouders gestuurd i.v.m. verlenging van de 
Coronamaatregelen 

• Groep 1/2 Karin en Margreet geven aan dat de werkjes leuk zijn. De 
meetings gaan goed. Het is leuk om iedereen te zien. De hoeveelheid 
werkjes is precies goed. 

• Wilna: Groep 3/4 Er is een heel intensief contact met ouders, dit is erg 
waardevol. We moeten het samen doen en dat lukt goed. 

• Margo: Groep 5/6 De leerlingen zijn gemotiveerd. We hebben vaste 
instructiemomenten. Er zijn twee zorgleerlingen op school omdat het thuis 
niet lukt.  

• Harmke: Groep 7/8 Gaat goed. Iedereen is iedere dag in de meet. ’s 
Ochtends een gezamenlijke start en daarna steeds instructiemomenten. ’s 
Middags voor zorgleerlingen één op één begeleiding.  

• Vanuit de identiteit is het nu vooral het omzien naar elkaar. HVO/ GVO ligt 
op dit moment vooral bij de ouders.  

• De belronde vanuit de identiteitscommissie schorten we op tot er weer 
fysiek onderwijs wordt gegeven. 

 
 



 

 
 

 
6. Het Schoolontwikkelingsprofiel (SOP) 

Deze is gemaakt door Wilna en Erwin. Hierin staat hoe we op onze school de 
zorg hebben geregeld, welke expertise we op onze school hebben enz. 
 

7. Communicatie 
Geen opmerkingen 
 

8. Rondvraag 
 
Karin sluit de vergadering om 21.00 uur 
 


