
 

Agenda MR SLS ‘de Ravelijn’ d.d. 23 juni 2020 
 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: op school buiten aan de picknicktafels 
Notulist: Wilna Ciebrant 
Afwezig: geen 
 
 
 

1. Opening en welkom  
Karin opent de vergadering en geeft aan dat er wat lekkers is voor bij de 
koffie, omdat het de laatste vergadering van dit schooljaar is. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

Agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Notulen vorige vergadering 
Notulen worden vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken 
a. Schoolgids 2020-2021 
b. Schoolgids bijlage 2020–2021  
c. Schooljaarplan 2020-2021 
 

5. Vaststellen Schoolgids en Schooljaarplan 
We lopen de documenten puntsgewijs door en Erwin geeft toelichting op punten daar 
waar gewenst. Erwin wordt gewezen op een tikfoutje in hoofdstuk 1 en de 
locatiegegevens moeten nog even worden aangepast. Verder worden beide 
documenten goedgekeurd. 
Erwin geeft nog even een overzicht van het leerlingenaantal op 1 oktober zoals het 
er nu voorstaat. (68 ll) 
Gr. ½  10 ll 
Gr ¾   20 ll 
Gr 5/6 23 ll 
Gr 7/8 15 ll 
 

6. Samenstelling MR schooljaar 2020/2021 
Arjan Keuken is bereid gevonden om de plaats van Ben in te nemen binnen 
de MR en zal de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar aanschuiven. 
 

7. Voorstel werving en prognose nieuwe leerlingen 
Margreet en Karin zullen na de zomervakantie de commissie installeren. 
De oudergeleding van de MR heeft gehoord dat een potentieel ouderpaar i.v.m. de 
onderwijsbehoefte van hun kind een bepaalde school is aanbevolen door Coby 
(verpleegkundige GGD). Wilna zal op het volgende overleg met  



 

schoolmaatschappelijk werk en GGD bij Coby informeren waarop zij haar 
schooladviezen baseert. 
 
 
 

8. Stand van zaken omtrent Corona  
We werken volgens de protocollen van de onderwijsstichting en deze zijn gerelateerd 
aan de landelijke regels. Ouders en kinderen volgen de aanwijzingen heel goed op. 
Geen ouders op het plein en in de school, zieke kinderen blijven thuis. 
Afscheid groep 8( officiele met ouders) ,afscheid groep 8 van de rest van de school 
en spelletjesdag worden Corona proof georganiseerd. 
 
 

9. Stand van zaken Tijdlijn / Planning Nieuwbouw 
De levering van de meubels ondervindt vertraging en zullen pas in de derde week 
van de zomervakantie worden geleverd. 
 

10. Communicatie 
a. Nieuwsbrief  

 
11. Rondvraag 

Karin bedankt Ben voor zijn inzet in de afgelopen jaren en biedt hem een kleinigheid 
aan namens de MR  
Karin zal een datumprikker rondsturen voor het plannen van de eerste vergadering in 
het nieuwe schooljaar. 


