
Notulen MR – CSV Ridderhof 

 
Datum: maandag 26 september 2022  

Aanwezig: Egbert, Conny, Michiel en Laura 

 

1 – Opening 

Egbert opent de vergadering in de lerarenkamer. 

 

2 – Notulen en jaarverslag 

De notulen van 11-5-2022 zijn nog niet goedgekeurd en zullen per mail nogmaals worden 

rondgestuurd. ACTIE Laura 

De notulen van maandag 20-6-2022 zullen worden gemaakt en ook per mail ter goedkeuring worden 

rondgestuurd. ACTIE Egbert 

Actuele notulen staan nog steeds niet op de website. Ons voorstel is om steeds de laatste 2 à 3 

notulen op de website te plaatsen en oudere notulen te archiveren in Share-Point. Laura bespreekt 

dit met Margot. ACTIE Laura 

Wat staat er op dit moment in Share-Point aan notulen, huishoudelijk reglement, jaarverslagen? 

ACTIE Michiel 

Egbert zal het jaarverslag 2021-2022 maken. ACTIE Egbert Deze zal daarna op de website worden 

geplaatst. ACTIE Laura en Margot/CSV 

Hoe om te gaan met notulen en jaarverslagen kan worden opgenomen in het huishoudelijk 

reglement van de MR. 

 

3 – COVID-conceptplan 

In het COVID-conceptplan zijn 4 scenario’s opgesteld door het ministerie van OCW. De regiegroep 

van Kalisto heeft deze scenario’s uitgewerkt en in dit plan aangegeven wat de maatregelen voor onze 

school zouden betekenen. Het plan is nog niet met het team besproken. 

Een goede uitvoering van scenario 4 heeft duidelijk nog bespreking nodig. 

Hybride onderwijs geven is niet verplicht. Conny en Michiel geven aan dat dit niet te realiseren is. 

Aandacht behoeft de online verlengde instructie in de middag. Volgens Michiel vergt lesgeven aan 

een halve groep veel meer van een leerkracht dan aan een hele groep. Hierdoor wordt het erg 

moeilijk om ’s-middags nog op een goed niveau les te kunnen blijven geven. 

School moet zorgen voor goede ventilatie. Hiervoor worden regelmatig de ramen open gezet. 

Melders van Airteq houden de luchtkwaliteit in de lokalen in de gaten. Het wordt nu echter frisser. 

Kinderen krijgen het sneller koud als het raam open staat. Kleuters bv die in de kring stil zitten. 

Gesproken wordt over bovenlichters die open kunnen of airco die in de winter kan zorgen voor frisse 

binnenlucht. Egbert zal deze punten bespreken met Margot. ACTIE Egbert 

Aandachtspunt zijn ook de pauzemomenten en -plekken. Voor een kleuterleerkracht zijn de pauzes 

nm buiten het lokaal erg belangrijk. 

Egbert merkt op dat het essentieel is voor het team om tijdig de uitwerking van de scenario's te 

bespreken. 

 

4 – Vacature 

Na dit schooljaar zal Laura geen kinderen meer hebben op CSV Ridderhof. 

Dit najaar zal er een vacature naar de ouders worden gecommuniceerd voor een nieuw MR-ouderlid. 

Laura zal de oude vacaturetekst opzoeken. ACTIE Laura 

Egbert zal de regelgeving opzoeken omtrent de periode van aanstelling en eventuele verlenging. 

ACTIE Egbert 



Ook de periode van Michiel en Conny zal na volgend jaar aflopen. 

 

5 – Vergaderschema 

Egbert heeft een concept vergaderschema opgesteld. Deze wordt besproken. Doel is om een uur 

efficiënt te vergaderen. Een goede voorbereiding is dan ook van belang. 

Ieder neemt het schema nogmaals door. ACTIE allen 

 

6 – Nieuwe directrice 

Wij hebben besproken waar wij de nieuwe directrice, Margot Reukers, bij kunnen ondersteunen. 

 

7 – Ouderavond 

Wellicht is het mogelijk voor dit voorjaar een ouderavond te organiseren met of zonder Ludgerus. 

Idee om Aletta Smits uit te nodigen in het kader van het puberbrein. Laura zoekt haar gegevens op. 

ACTIE Laura 

 

8 - Presentatie MR 

Via Social Schools is het goed om ons weer te presenteren naar de ouders toe. 

De ideeënbus passeert de revue. ACTIE Laura en Egbert 

 

9 – Overig 

Egbert informeert bij Margot naar de status van incident kind tijdens gym, verlofaanvraag en 

alternatief gymzaal. Egbert heeft contact gehad met een lid van de dorpsraad. Als alternatief voor de 

gymzaal, tijdens de verbouwing, zou gedacht kunnen worden aan Greiff. Daar is in het verleden wel 

eens eerder gegymd. 

 

8 – MR-vergadering 

Volgende MR-vergadering vindt plaats op maandag 10 oktober om 14:15 uur. 

 


