
Notulen MR – CSV Ridderhof 
 
Datum: woensdag 11 mei 2022 
Aanwezig: Egbert, Michiel, Conny, Laura en Jana 

 

1 – Opening 
Egbert opent de vergadering in de lerarenkamer. 

2 – Notulen 
De laatste notulen van 13-10-2021, 17-11-2021, 19-1-2022 en 9-3-2022 zijn goedgekeurd en kunnen 
op de website worden geplaatst. ACTIE Jana. 
De notulen van de GMR en de MR zullen voortaan worden uitgewisseld. ACTIE Laura. 
 
3 – Formatieplan 
Het formatieplan is voor de meivakantie ondertekend door de personeelsgeleding van de MR. 
De inkomsten vanuit het Rijk, de gemeente en Passenderwijs, voor personele inzet zijn gebaseerd op 
het leerlingenaantal. De kosten voor personele inzet hangen af van de salarisschalen en het aantal 
Fte. Door het stijgende aantal leerlingen heeft CSV eindelijk een bescheiden positief saldo behaald. 
Peildatum 1-10-2021 telt 183 leerlingen. Vanaf 2023 wijzigt de bekostiging van schooljaar naar 
kalenderjaar. Peildatum hiervoor is 1-2-2022 en staat op 188 leerlingen. 

4 – Schoolgids 
De nieuwe schoolgids zal in september 2022 gepubliceerd worden. 
Het streven is om de schoolgids tijdens de laatste vergadering van dit schooljaar (woensdag 15 juni) 
te bespreken. ACTIE Jana 
 
5 –Tevredenheidspeiling 
In maart heeft de school tevredenheidspeilingen gehouden onder ouders, kinderen en het team. 
Hierbij werd de school ondersteund door de organisatie Vensters. De uitslagen hiervan liggen bij 
Jana. Zij zal ze verder uitwerken en binnenkort bekend maken. ACTIE Jana 
 
6 – Gymzaal 
De MR is onlangs geattendeerd door Dorinde Wiersma-Gerwig (ouder) op een oude mail (1-10-2020) 
over de staat van de gymzaal. Wij vragen Jana hoe het er nu mee staat en wat de positie is van school 
t.o.v. de gymzaal? Sinds de aanstelling van Jana is dit een slepend dossier voor Jana en 
clusterdirecteur Gerard Miltenburg. School maakt zich hier zorgen over. De gemeente is eigenaar van 
de gymzaal en het dorpshuis. Destijds heeft de gemeente te weinig budget vrij gemaakt voor het 
onderhoud ervan met als resultaat dat de gebouwen nu toe zijn aan nieuwbouw. Pas toen Jana 
aangaf bij de gemeente dat de kinderen niet meer veilig konden sporten in de gymzaal, kwam de 
gemeente steeds mondjesmaat in actie. Jana is regelmatig met de gemeente in gesprek geweest om 
de alternatieven te bestuderen mocht school tot het besluit komen de gymzaal te sluiten. In Loenen 
zitten alle mogelijkheden om overdekt te sporten vol. School is zelf met het idee gekomen om 
eventueel een blaashal te plaatsen. Deze optie is echter te duur. Volgens de gemeente moeten de 
leerlingen dan maar buiten sporten. Dit is uiteraard geen structurele oplossing. 
Na de inspanningen van de gemeente is het volgens gymleerkracht Carina op dit moment wel veilig 
om te sporten in de gymzaal. De hygiëne echter kan beter. 
Jana heeft hierover veel gecorrespondeerd met de Dorpsraad en zal de correspondentie doorsturen 
naar Egbert. ACTIE Jana  



Op dit moment loopt er een project bij de gemeente voor de nieuwbouw van het dorpshuis, de 
gymzaal en een aantal ééngezinswoningen. In de planning staat om begin 2023 het project in uitvoer 
te brengen. Duidelijk is dat dit streven niet zal worden gehaald. 
Deze up-date zal worden teruggekoppeld naar Dorinde per mail en naar de overige ouders via Social 
Schools. ACTIE Laura en Egbert 

7 – Beleidskeuze 
Leontine Biemans (ouder) heeft ons gemaild met vragen over een drietal onderwerpen (mail 20-4-
2022). 
Is het een bewuste beleidskeuze dat de leerkracht(en) van groep 7 meegaan met de groep naar 
groep 8? 
Dit is geen officiële beleidskeuze. Sinds de vorige meerscholendirecteur, Hein Jansen, is dit wel een 
uitgangspunt indien mogelijk. Als de leerkracht en de groep bij elkaar passen en de formatie van het 
team het toelaat, houden de kinderen in groep 7 en 8 dezelfde leerkracht. Zo heeft de leerkracht, na 
bijna twee schooljaren, een goed beeld van de kinderen wat een goed schooladvies ten goede kan 
komen. 
Er zijn geen vaste evaluatiemomenten, maar eigenlijk het hele jaar door. 
Er zal op de mail van Leontine worden gereageerd. ACTIE Laura Verder zal bij de bekendmaking in 
juni van de formatie van het team voor volgend schooljaar, dit uitgangspunt worden aangegeven. 
ACTIE Jana 
 
8 – LOS 
Een andere vraag van Leontine heeft betrekking op LOS, de methodiek voor wereldoriëntatie. Er 
waren bij de start van LOS behoorlijk wat vragen en twijfels bij ouders over de kennis die de kinderen 
zouden verwerven met deze methodiek. 
Is er inmiddels een evaluatie geweest? Er wordt een werkgroep opgezet, die volgend schooljaar de 
methode gaat evalueren om tot een gedegen antwoord te komen op de vraag: Gaan we door met 
LOS of niet? De evaluatie stond voor dit jaar gepland, maar door omstandigheden heeft Jana deze 
moeten doorschuiven naar volgend jaar. 
Hoe zijn de ervaringen en inzichten van de leerkrachten? Binnen het team zijn er wel wat twijfels. 
LOS heeft wel duidelijke kaders en per thema ’kennen en kunnen’ -doelen. Toch blijft de kennis bij de 
leerlingen moeilijk te peilen. Het slagen van de methode is erg afhankelijk van de leerkracht en de 
leerling. Aan de andere kant leren de kinderen steeds makkelijker presenteren, informatie opzoeken, 
taken verdelen, samenwerken, etc. 
Bij LOS gaat het niet alleen om de kennisoverdracht, maar ook om de executieve functies. 
Meester Michiel is erg enthousiast over de LOS-markt. Op deze markt kunnen de kinderen laten zien 
wat zij hebben geleerd. Een idee komt op om de volgende keer ook de ouders uit te nodigen. 
Wordt de kennis op wereldoriëntatie getoetst? De kennis wordt getoetst tijdens de eindcito’s. 
Er zal op de mail van Leontine worden gereageerd. ACTIE Laura 
 
9 – Atelieronderwijs 
Een laatste opmerking van Leontine gaat over het atelieronderwijs. Zij is zeer blij dat er nu aanbod is 
van meerdere technieken en verwerkingsvormen waar de kinderen zichtbaar van genieten. Jammer 
vind zij het wel dat dit valt of staat met de vele ouders en oma's die helpen. Is er vanuit het team 
initiatief om de kunst- en cultuureducatie zelf te faciliteren, met incidenteel hulp van ouders waar 
nodig? 
De vorm van het huidige atelieronderwijs is voor alleen het team niet te realiseren. Omdat de 
kinderen in kleine groepen werken, zijn er veel begeleiders tegelijkertijd nodig. Het idee achter het 
atelieronderwijs is juist om kwaliteiten en specialisaties binnen te halen van buiten de school. 
De optie om een gespecialiseerde docent aan te trekken zou weer ten koste gaan van een andere 



docent. Bovendien zou een aparte docent met hetzelfde probleem zitten van het benodigde aantal 
begeleiders. 
Er zal op de mail van Leontine worden gereageerd. ACTIE Laura 
 
Chinees, Robinsongroep en Day a Week 
De lessen Chinees zijn voortijdig gestopt nav diverse reacties van ouders en leerlingen. De 
onderwijshouding van de docent bleek niet meer te passen in de onderwijsvisie van de school.  
 
De Robinsongroep is een initiatief van HB-specialist Sanne en vindt plaats op de vrijdag. Gedurende 
een aantal weken werkt een bepaalde groep kinderen in opdrachtvorm aan een bepaald thema. Is 
het thema afgelopen, dan verandert de samenstelling weer van de groep voor het volgende thema. 
 
Voor het bespreken van het project ‘Day a Week’, spreken wij af dat Jana ons een update hierover 
per mail toestuurt. ACTIE Jana 
 
Sfeer 
Er wordt nog kort gesproken over de sfeer in de klassen en de groepsdynamiek. In sommige groepen 
kan dat beter. Zo geeft op dit moment Bureau 1801 (voorheen Onderwijsadvis) ondersteuning aan 
zowel leerkrachten als leerlingen om dit proces positief te beïnvloeden. 
 
Sollicitatieprocedure schooldirecteur 
Voorafgaand aan deze vergadering heeft de oudergeleding van de MR (Egbert en Laura) een 
bespreking gehad met Gerard Miltenburg over de sollicitatieprocedure van de nieuwe 
schooldirecteur en de bijbehorende en te verdelen taken. De inhoud wordt in grote lijnen 
doorgenomen met de personeelsgeleding (Michiel en Conny). ACTIE MR 
Er wordt afgesproken ouders op de hoogte te stellen van de procedure via Social Schools. ACTIE 
Egbert en Laura 
 
Volgende vergadering 
Volgende MR vergadering vindt plaats op woensdag 15 juni met de directie. 
 
================================================================================== 
 


