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Notulen MR • CSV Ridderhof 
 

 
Datum:  maandag 25 maart 2019  
Aanwezig: Edith (voorzitter), Annette (notulist), Myrna, Michiel en Jana  
 

 
 
Agenda 
 
1.Nieuwe meerscholendirecteur 
In de sollicitatieprocedure zullen Michiel en Edith namens CSV Ridderhof in de BAC (Benoeming 
Advies Commissie) plaatsnemen. Eerst zal een selectiecommissie zich over de binnengekomen 
sollicitaties buigen vervolgens komen de overgebleven sollicitanten bij de BAC.  
 
2. Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 
De samenkomst hierover is goed geweest. Edith was er namens de MR. Het plan is besproken met 
alle MR’ s, de GMR, de directieleden en het bestuursbureau van Kalisto.  
 
Het beleidsplan gaat over heel Kalisto. 
Het schoolplan gaat over CSV Ridderhof – het is het streven dat dit plan er aan het einde van dit 
schooljaar ligt.  
 
3. Doorstroom Voortgezet Onderwijs CSV Ridderhof 
Vwo  8 leerlingen 
Havo  9 leerlingen 
VMBO T 3 leerlingen 
VMBO BBL 2 leerlingen 
 
Er is naar verwachting gescoord. 
 
4. Zorgplan 
Het zorgplan ligt in concept bij Jana en gaat over het volgende: ‘Hoe bewaren we de kwaliteit i.v.m. 
leerproblemen en gedragsproblemen voor zowel leerkrachten en leerlingen.  
 
Er zal een bulletlijstje komen voor op de website zodat alle ouders in een oogopslag een beeld 
kunnen krijgen over dit plan.  
 
Wordt vervolgd. 
 
5. Vakantieregeling 
CSV Ridderhof zal met Hilversum meegaan wat betreft de voorjaarsvakantie. De andere vakanties 
zullen gepland worden zoals op alle scholen in Midden- Nederland. Het rooster komt er z.s.m. aan. 
 
6. Formatie 
In mei zal het team beginnen met het overleggen hierover. Eind juni, begin juli zal het naar de ouders 
gecommuniceerd worden.  
 
7. Vervanging Vreedzame School 
Het is nu het plan om te gaan werken met ‘The leader in me’. Er komt een bijeenkomst/platform voor 
ouders. Uitnodiging volgt.  
 
WVTTK 
• Fennie zal op arbeid therapeutische basis drie uur in de week komen werken op school en dan 
vooral op administratief gebeid. 
 
• Er is een nieuwe conciërge: Freek. Het team is er erg mee geholpen weer een conciërge te hebben.  
• Over de traktaties is de leerlingenraad druk aan het vergaderen. Zij komen met een voorstel naar het 
docententeam. Wordt vervolgd.  
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Volgende vergadering: maandag 27 mei 2019 
 

 


