
 

Agenda MR SLS ‘de Ravelijn’ d.d. 5 maart 2022 
 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  Digitaal   
Notulist:  Margreet Schepers 
Afwezig:  met kennisgeving: Arjan Keuken 
 

1. Opening en welkom  
Karin opent de vergadering, 
 

2. Vaststellen van de agenda 
Agenda wordt zonder aanvullende punten vastgesteld.  

 
3. Notulen vorige vergadering 

Notulen worden vastgesteld 
 

4. Ingekomen stukken 
a. Mededelingen en nieuws uit de organisatie  04-03-2022  
b. Mededelingen en nieuws uit de organisatie  18-03-2022  
c. Vakantierooster      29-03-2022 
d. Mededelingen en nieuws uit de organisatie  01-04-2022 
e. Mededelingen en nieuws uit de organisatie  04-04-2022 (via Erwin) 

Punt a t/m e zijn allen ter kennisgeving aangenomen 
 

5. Begroting  
Begroting wordt vastgesteld. 
 

6. Terugkoppeling overleg Oudercommissie  
Erwin en Karin zijn bij het overleg van de oudercommissie geweest. 
Oudercommissie heeft hiervoor het initiatief genomen om duidelijk te krijgen 
wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft. 
Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar beter kunnen vinden? 
Jaarlijks overleg (voorstel september) met ID, MR en OR uitwisseling van 
ideeën.  
Welke thema’s overlappen elkaar en hoe werken we hierin samen. OR is 
uitvoerende partij; niet de bepalende partij. Schoolleiding is beslissend hierin. 
MR hoeft hier geen beslissing over te nemen.  
 

7. Instroom nieuwe leerlingen 
De nieuwe tasjes worden klaargemaakt. Margreet en Karin gaan deze    
bezorgen. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

8. Stand van zaken scholengroep ‘De Driehoek’ 
Op de achtergrond wordt de samenwerking steeds meer (organisatorisch 
vlak). Erwin is minder aanwezig op de Ravelijn. Harmke neemt meer taken 
over. Er is nog steeds wel onderscheid tussen driehoek en SLS de Ravelijn.   
 

9. Identiteitscommissie 
Door corona identiteits commissie minder zichtbaar geweest. Ook geen 
activiteiten geweest.  
Meer communiceren op de nieuwsbrief.  
Vraag vanuit id commissie om een borgingsdocument te maken waarin in 1 
oogopslag duidelijk verwoord wordt wat onze identiteit kenmerkt. Dit in 
verband met de toetreding tot aan de scholengroep en onze bijzondere positie 
hierin. Wilna en Margot nemen dit mee in de teamvergadering. 
HVO/GVO opgave brief is gestuurd aan de ouders.  
HVO leerkracht is nog steeds maar voor 1 dag; tweede dag wordt verzorgd 
door eigen leerkracht. Dit is een noodoplossing maar niet wenselijk. Voorstel 
om te vragen of er ouders zijn die dit zouden willen doen via nieuwsbrief. 
 

10. Communicatie  
a. Nieuwsbrief  

 
11. Datum volgende vergadering (verzetten i.v.m avondvierdaagse)  

15 juni 2022 
 

12. Rondvraag 
Hoe staat het met het ‘Open Huis’? 
Is nog niet weer gepland; wordt op de teamvergadering besproken om dit 
weer op te pakken zodat buurtgenoten onze school kunnen bezichtigen.  
 


