
 

Agenda MR SLS ‘de Ravelijn’ d.d. 15 juni 2022 
 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  SLS de Ravelijn 
Notulist:  Harmke Timmer 
Afwezig:  met kennisgeving: Margo Rottier 
 

1. Opening en welkom  
Karin opent de vergadering, 
 

2. Vaststellen van de agenda 
Agenda wordt aangevuld met punt urenverantwoording  

 
3. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen dus bij deze goedgekeurd. Margreet bedankt! 
 

4. Ingekomen stukken 
a. Medezeggenschapsregelment GMR - ter kennisgeving aangenomen 
b. Opmerking ouder: Hoe kijkt de MR aan tegen het kijken van het 

jeugdjournaal in de groepen. - Het is een voorbereiding op 
nieuwsbegrip en algemene kennis. In groep 5/6 alleen kijken, in groep 
7/8 ook meedoen met de stelling. Kennis van de wereld en hoe sta jij 
daar in. Er is altijd een leerkracht aanwezig; het is een onderdeel van 
burgerschap. De MR vindt dit passend bij het onderwijs en de leeftijd. 
Karin koppelt dit terug naar de ouder 

c. Urenverantwoording 
De onderbouw maakt minder uren dan de bovenbouw. Zij zijn 
vrijdagmiddag vrij. Over 8 jaar moet je minimaal 7.520 uren maken. Bij 
een continurooster (alle leerlingen blijven over dus dit geldt ook voor 
ons) groep 1-4 minimaal 880 uur per jaar, groep 5-8 minimaal 940 uur 
per jaar en dan 60 uur te verdelen over onder- en bovenbouw. 
Gemiddeld is dit 940 uur per jaar ((880+940+60):2=940). Op De 
Ravelijn maken we in 2022-2023 gemiddeld 970 uur, dus hebben we 
30 marge-uren over. 
Sinterklaas gr ½ middag vrij. Voorstel om de sinterklaasviering na de 
pauze te laten beginnen. Dan ook groep ½ naar school. 

d. Formatie 2022-2023 (toelichting Erwin)   
Formatie is rond.  

• Groep 1/ 2 zelfde leerkrachten 
• Groep 3/ 4 zelfde leerkrachten 
• Groep 5/6 zelfde leerkrachten 
• Groep 7/8 Harmke en Kylie 
• Margo dinsdag ambulant 
• Janet woensdag ambulant 



 

• Kylie vrijdagochtend ambulant 
 

 
5. Concept Schooljaarplan 2022-2023 

Concept is doorgesproken. Enkele punten worden nader uitgewerkt door 
Erwin stuurt hem naar de MR voor goedkeuring.  
 

6. Communicatie omtrent Schoolreisjes / Dodenherdenking 
Schoolreisje groep 1 / 2. Afwijkende tijden zorgde voor lastig parket voor 
ouders. Planning voor kinderopvang moet twee weken van tevoren 
doorgegeven worden. Eén ouder moest hele dag opvang betalen hierdoor. Te 
kort van tevoren gecommuniceerd over tijden zodat opvang niet goed 
geregeld kon worden. Mogelijkheid om eerder gebracht te worden was handig 
geweest. De communicatie zou veel langer van tevoren moeten!! Vooral 
wanneer er iets van ouders wordt verwacht.  
Belangrijk nieuws kan ook via de groepsapp. 
Dodenherdenking, wanneer dit ook in de groepsapp was gedeeld was er 
waarschijnlijk meer animo geweest. Dan was er onder ouders meer over 
gecommuniceerd en hadden ouders hun kinderen gestimuleerd.    

 
7. Stand van zaken scholengroep de Driehoek. 

Nog dezelfde situatie. Managementteam overlegt, IB-ers overleggen. Teams 
zijn nog niet bij elkaar geweest. Dat zal naar volgend jaar getild worden. We 
willen graag gebruik maken van elkaars talenten. Tijdens de overleggen 
bespreken we wat werkt voor onze school en hoe we van elkaar kunnen 
leren.  
 

8. Communicatie  
a. Nieuwsbrief  

 
9. Datum plannen vergaderingen 2022/2023 

Datumprikker wordt gedeeld 
 

10. Rondvraag 
Erwin: Begroting om te ondertekenen. 
Margreet: Kleur in alle groepen 3x geven. 
HVO/ GVO:  
GVO op dinsdag en donderdag geen probleem.  
HVO kan alleen op woe en vrijdag. Ondertussen is dit opgelost en kan HVO 
ook op dinsdag en donderdag gegeven worden.  
Karin: Vanuit samen Overijssel en Vecht voor Jeugd. Vanaf 31 aug 2022 zijn 
scholen zelf verantwoordelijk voor wanneer ouders iets niet kunnen betalen. 
Vecht voor jeugd wil hier ook evt wel aan bijdragen. School heeft hier geen 
potje voor maar wanneer ouders niet kunnen betalen wordt het opgelost.  


