
 

Agenda MR SLS ‘de Ravelijn’ d.d. 20 september 2020 
 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  Digitaal  
Notulist:  Wilna Ciebrant 
Afwezig:  Margo met kennisgeving (Margo komt tijdens de vergadering als 
nog online). 
 

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. Wijziging inloggen mail - mail 8-9-2020 (ter kennisgeving) 
b. Vergaderdata MR 2020/2021 - mail 15-09-2020 (is vastgesteld) 
c. Bijeenkomst ontwikkeling Arcade – mail Gerjo Stegeman (i.v.m. corona  

maatregelen verzet naar het voorjaar van 2021) 
 

5. Geprensenteerde presentatie tweedaagse directie, staf van het 
bestuursbureau 
Erwin geeft een terugblik op zijn tweedaagse: Waar zijn de scholen op dit 
moment mee bezig en is dit in overeenstemming met het bovenschools 
strategisch beleidsplan. Erwin heeft tijdens deze tweedaagse een presentatie 
van onze school gegeven en deze deelt hij met ons via een PowerPoint. 
Vanuit de vergadering komt niets dan lof over deze prachtige presentatie. 
Erwin geeft aan dat de Ravelijn mooi op tijdsschema loopt. Er moet nog veel 
gebeuren, maar we zijn mooi en goed op weg. 

 
6. Onderwijs in Coronatijd (maatregelen) 

Vorige nieuwsbrief gaf weer even duidelijkheid, aan welke maatregelen we 
ons te houden hebben. We zien dat ouders weer alerter zijn (dit komt 
waarschijnlijk ook omdat het hele corona – gebeuren nu ook echt verplaatst 
naar onze regio en we er in de nabijheid meer mee geconfronteerd worden). 
Arjan geeft aan dat we het moeten blijven herhalen in de nieuwsbrieven, wat 
zijn de regels en wat zijn de evt. gevolgen bij het uitvallen van leerkrachten. 
 
 
 
 



 

 
 

7. Sinterklaas en kerstviering 
a. Sinterklaas: 

We sluiten wat betreft Sinterklaas aan bij de landelijk lijn en het 
Sinterklaasjournaal, peuters uitnodigen zal dit jaar niet gaan omdat er 
geen ouders in school mogen. Wel zullen de kinderen van POS worden 
meegenomen. 

b. Kerstviering: Ook hierbij zullen geen ouders worden uitgenodigd i.v.m. 
Corona maatregelen, Misschien kunnen we een livestream organiseren 
voor de ouders. Hier zullen we binnen het team verder van gedachten 
over wisselen. Wel is zeker dat we dit jaar geen kerstdiner met de inbreng 
van ouders kunnen organiseren. 

 
8. Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage blijft ongewijzigd dit schooljaar (45 euro per leerling) 
 

9. Werving en prognose 
a. Stand van zaken: de lijst is weer even bijgewerkt. 
b. Nieuwe inwoners: gaan we deze ouders wel of niet bezoeken (hebben 

soms hun kinderen nog op de school in de vorige woonplaats zitten) We 
besluiten om evt. buren even te laten polsen of het zin heeft om deze 
ouders te gaan bezoeken en ze bekend te maken met het bestaan van 
onze school. Bij positieve geluiden zullen we ze gaan bezoeken. 

c. Misschien is het een idee om in samenwerking met PB (zij bezoeken 
nieuwe inwoners om hen welkom te heten) een pakketje te maken met alle 
mogelijkheden die het dorp of streek te bieden heeft. We denken hierbij 
aan de kerk, het dorpshuis, de jeugdclub, de school en …... Karin zal dit 
voorstel meenemen richting PB 

d. Erwin: heeft de makelaars in deze omgeving aangeschreven. 
 

10. Communicatie 
a. Nieuwsbrief; Margreet misschien kan het beslissingsschema nog eens 

rondgestuurd worden, met de nieuwe aanpassingen. 
 

 
11. Rondvraag 

Geen. 
 
Karin sluit de vergadering om 21.00 uur 
 


