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Notulen MR • CSV Ridderhof 
 

 
Datum:  maandag 30 september 2019  
Aanwezig: Edith (voorzitter), Annette (notulist), Myrna en Michiel  
 

 
Er is geen agenda maar er zijn genoeg zaken waarover gesproken kan worden: 
 
1. The leader in me 
Het lerarenteam is tijdens de eerste twee studiedagen van dit nieuwe schooljaar begonnen met het 
programma ‘The leader in me’. Het was erg interessant, hier en daar best confronterend, maar  
iedereen was aan het einde van de twee dagen positief gestemd. Het is de bedoeling dat eerst het 
team zelf het hele concept goed begrijpt en implementeert zodat het vervolgens bij de kinderen kan 
worden geïntroduceerd. ‘The leader in me’ zijn de richtlijnen van Covey, maar uiteindelijk moet het 
echt van CSV de Ridderhof gaan worden, zodat het klopt bij wie het team is en wie de kinderen op 
school zijn. 
 
2. Schoolplan 
Het schoolplan is af en moet door de MR worden goedgekeurd. Edith moet uiteindelijk ook haar 
handtekening zetten ter goedkeuring. Dit moet uiterlijk 16 oktober gebeuren. Annette en Edith gaan 
z.s.m. lezen.  
 
3. Afwezigheid Jana 
Jana zal wegens een medische ingreep ongeveer 5 weken uit de running zijn. Myrna neemt in die 
weken de taken van Jana over. Dat betekent dat er op donderdag en vrijdag een vervangende 
leerkracht bij de kleuters zal staan. 
 
4. MR-jaarverslag 2018-2019 
Het jaarverslag is geschreven door Edith en zal in de nieuwsbrief van oktober worden gezet. 
 
5. Stagiaires 
Er zullen het komende half jaar op de dinsdagen twee stagiaires aanwezig zijn op school. Een bij 
Michiel in groep 7/8 en een bij Monique in groep 3. 
 
6. Activiteitenplan 
Edith stelt voor om in de volgende MR-vergadering een blik te werpen op het activiteitenplan en door 
te nemen of er aanpassingen of toevoegingen nodig zijn. 
 
7. Ouderavond 
De MR wil graag weer een ouderavond organiseren. Daar moet op tijd mee begonnen worden. Is er 
budget en zo ja: hoeveel? Wat is het thema? Er worden twee mogelijke thema’s geopperd:  
- Social media 
- Het puberbrein – hier willen we op door gaan. Ooit was er een ontzettend leuke spreker. Kunnen we 
die nog een keer uitnodigen? Michiel en Myrna polsen bij Monique of zij nog weet wie dat was, Edith 
en Annette doen hetzelfde bij oud MR-lid Lot Aarts. Wordt vervolgd. 
 
8. Atelieronderwijs 
Er was wat onduidelijkheid na de voorlichtingsavond over het atelieronderwijs. Myrna geeft aan dat er 
flyer komt waar alles nog een keer helder op staat. Deze flyer wordt op Social School geplaats bij de 
nieuwsbrief. Is het zinvol om een MR-vergadering te organiseren die in het teken staat van 
atelieronderwijs waarin we ouders uitnodigen die daar wat over willen zeggen of mee willen denken? 
Wordt vervolgd. 
 
9. Annette 
Annette geeft aan dat ze haar MR-werkzaamheden moeilijk kan combineren met haar studie en geeft 
aan dat het beter is als ze stopt. Er zal daarom een vacature op Social Schools komen te staan en 
zowel Edith als Annette zullen rondvragen wie er wellicht in de MR zou willen plaatsnemen. Wordt 
vervolgd. 
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Volgende MR- vergadering:  
Maandag 18 november 2019 
 
 
 

 
 
 


