
Notulen MR 27 mei 2019 

1.The leader in me 

In het nieuwe schooljaar start de school met 'The leader in me'. Dit is een pedagogische leerlijn die 

kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei en relaties met 

anderen. Dit is een tweejarig traject, wat in het eerste jaar zich richt op het team. Dit schooljaar nog 

start er een klankbordgroep met ouders (onder leiding van Jana) om ouders ook in dit proces mee te 

nemen. Het komende jaar zullen de studiedagen worden gevuld met dit onderwerp.  

2. Vakantierooster 

In het vakantie rooster wordt rekening gehouden met de regel dat er maar 7 onderbroken weken 

mogen zijn in het jaar. CSV Ridderhof hoort bij de regio 'midden', kleine vakanties kunnen worden 

aangepast, grote vakanties niet. MR gaat bij deze akkoord.  

3. Input ouders 

Opdracht voor de nieuwe meerscholendirecteur kan zijn om op zoek te gaan naar potjes om 

vakdocenten in te zetten voor het aanbieden van creatieve vakken en culturele uitjes.  

School loopt tegen de organisatie van crea aan, school heeft hier hulpouders voor nodig. Ideeën zijn 

er genoeg maar door het uitblijven van hulpouders komt het niet tot stand. Een idee is om een lijst 

met hulpactiviteiten mee te geven tegelijkertijd met jaarkalender. Of om ouders direct aan te 

spreken voor hulp bij activiteiten. 

4. GMR 

Na twee jaar met de nieuwe structuur te hebben gewerkt, is hierop geëvalueerd. De GMR bestaat 

uit drie inhoudelijke werkgroepen (onderwijs en kwaliteit, financiën/huisvesting/bedrijfsvoering, 

personeel- en organisatie) en zal in deze vorm voortzetten. Voor het nieuwe schooljaar zal Lot vanuit 

de ouders in de GMR blijven, zij zal komend schooljaar voor het derde jaar zitten. Voor volgend 

schooljaar wordt er een leerkracht gezocht om te participeren in de GMR. De GMR vergadert 6 keer 

per jaar.  

Rondvraag: Voor Engels wordt er komend schooljaar een methode voor de doorgaande leerlijn 

gezocht. 

Voor komend schooljaar gaan we als MR op zoek naar een onderwerp voor de ouderavond. 

Volgende MR vergadering maandag 24 juni 

 

 


