
Jaarverslag MR CSV Ridderhof 2019-2020

De MR CSV Ridderhof bestaat uit twee vertegenwoordigers van het team (Michiel te Velde en 
Conny Spijker) en twee vertegenwoordigers van de ouders (Laura Risseeuw-Cuvelier en Egbert de 
Warle). De MR is dit schooljaar vijf keer bijeen gekomen.

Dit jaar zijn drie van de vier leden van de MR om verschillende redenen gestopt: Myrna van Selm 
werkt niet meer op CSV Ridderhof en ze is per 1 januari vervangen door Conny Spijker. Ook beide 
ouderleden, te weten Edith Konings en Annette Maas zijn in de loop van dit jaar teruggetreden. Er 
zijn met Laura en Egbert twee nieuwe ouderleden gevonden die de MR de komende jaren zullen 
versterken.

In november 2019 heeft de MR met Jana de Vries de begroting voor 2019 doorgenomen.

Vanaf het moment dat de scholen tijdelijk zijn gesloten in verband met COVID-19 heeft de MR 
intensief contact gehad met Jana de Vries over de organisatie van thuisonderwijs, het heropenen van 
de school en bijbehorende veranderingen dit schooljaar, zoals het afnemen van de CITO-toetsen en 
de oudergesprekken. De MR zal ook komend schooljaar betrokken blijven bij het formuleren van 
maatregelen en bijvoorbeeld bij de evaluatie van het thuisonderwijs.

Tijdens de bijeenkomst van 20 juni is de klassenverdeling bekend gemaakt.

De leden van de MR hebben kort voor de zomervakantie kennisgemaakt met Gerard van 
Miltenburg, de nieuwe clusterdirecteur. De clusterdirecteur vormt de schakel tussen Kalisto en de 
verschillende scholen in een cluster. Hij zal intensief samenwerken met Jana en waar nodig 
aanschuiven bij overleg met de MR.

Tijdens de MR-vergaderingen zijn onder andere de volgende thema’s aan de orde gekomen:
– schoolplan
– The Leader in Me
– benoeming nieuwe clusterdirecteur
– meerjaren beleidsplan Kalisto
– atelieronderwijs
– vakantieregeling
– rol, bekendheid, toegankelijkheid MR
– nieuwe inrichting kleuterplein
– onderwijsstaking
– zorgplan
– ouderavond
– activiteitenplanning MR
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