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Notulen MR • CSV Ridderhof 
 

 
Datum:  maandag 24 juni 2019  
Aanwezig: Edith (voorzitter), Annette (notulist), Myrna en Michiel  
 

 
 
Agenda 
 
1. Nieuwe meerscholendirecteur 
Er is een nieuwe meerscholendirecteur. Zij zal in september 2019 beginnen. Op woensdag 18 
september zal er een ouderavond worden georganiseerd op CSV Ridderhof waarbij zij zichzelf zal 
komen voorstellen.  
 
2. Agenda komende schooljaar 
Het team zal zorgen dat de gehele jaaragenda op Social Schools (SS) komt te staan. Ook de data van 
de MR-vergaderingen moeten daarop komen te staan, zodat ouders zich op tijd bij Edith of Annette 
kunnen melden als zij agendapunten willen toevoegen. Ook de notulen zullen gedeeld worden op SS.  
 
3. Werkdrukgelden 
Het team moet officieel terugkoppelen aan de MR hoe er afgelopen schooljaar omgegaan is met het 
extra geld voor de werkdrukverlaging. Er is een officiële enquête gehouden onder het team en bij een 
overgrote meerderheid van het team wordt er door de komst van Marianne minder werkdruk ervaren, 
vindt men dat het geld goed is ingezet en is er positief gereageerd om dit plan volgend schooljaar te 
herhalen. De MR gaat hier volmondig mee akkoord.  
 
4. Formatie 
Myrna en Michiel hebben in deze vergadering de formatie voor het schooljaar van 2019-2020 
neergelegd bij Edith en Annette. Voor de bovenbouw is de formatie verrassend uitgepakt en Annette 
en Edith zijn erg benieuwd over de reden achter deze keuzes. Vooral in de combinatieklas (de 
leerlingen die straks groep 7 en 8 worden) zijn er keuzes gemaakt die om toelichting vragen. Myrna en 
Michiel geven aan dat het bij het maken van de keuzes vooral is nagedacht over het welzijn van de 
kinderen en geven aan dat er heel zorgvuldig is vergaderd met het team. Annette en Edith geven 
daarom ook hun goedkeuring, maar geven wel aan dat de formatie beter niet op 25 juni via SS kan 
worden gecommuniceerd aangezien deze veel vragen zal oproepen bij ouders. Er wordt voorgesteld 
op heel korte termijn een ouderavond te organiseren om zo rustig te kunnen uitleggen hoe de formatie 
tot stand is gekomen en op die manier kunnen er direct vragen worden beantwoord. Myrna en Michiel 
zullen dit direct na de vergadering overleggen met Jana.  
 
WVTTK 
• Er komt een nieuwe gymdocent aangezien meester Ben afscheid neemt aan het einde van dit 
schooljaar. Wie deze gymdocent is zal op een later moment bekend worden gemaakt.  
 
 
 
Volgende MR- vergadering:  
Edith zal aan iedereen een datumprikker sturen voor de MR-vergaderingen voor het schooljaar van 
2019-2020. Er zal in ieder geval altijd op maandagen vergaderd worden.  
 
 
 
 

 
 


