
Notulen MR-vergadering 15 maart 2022 
 
Status:  Definitief  
  
Aanwezig:  Guusje (voorzitter), Kim, Bernd, Claudia, Emile (deels, zie cursieve delen)  
  
Afwezig:   Yvonne, Janneke, Anne en Karlijn 

 
1. Agenda, mededelingen 

2.Actiepunten vanuit vorige vergaderingen 
3. Voorbereiding overleg directie:  
- Input MR: 

• Zelftesten. 
• Toevoeging aan het beleidsstuk toptalenten: algemene ontwikkeling. 
• Engelse toets: kunnen we zelf bijvoorbeeld 5 vragen toevoegen die echt vragen wat de 

kinderen geleerd hebben? Meer diepgang zoeken? 

- Input directie: 
• Beleidsstuk toptalenten (zie bijlage) 

Ziet er goed uit! Toevoeging onderaan de brief: “In uitzonderlijke gevallen” toevoegen door 
Emile. Niet het woord algemene ontwikkeling als “excuus” om extra te kunnen sporten 
onder schooltijd.  
Punt checken: “2 weken na de vakantie krijg je geen verlof”. Wat als het WK dan zou 
plaatsvinden?  
Beleidsstuk moet naar het team ter info.  
Na deze aanpassingen is de MR akkoord.  

• Ouders de school in (niets ter voorbereiding voor de MR) 
Koffieochtenden, Nederlandse schooltaal les organiseren voor ouders die dit nodig hebben, 
eindfeest met ouder bedankmoment, ronde tafels organiseren over belangrijke 
onderwerpen, visie van de school zichtbaar maken met vlaggen, alternatief Ridderoptreden. 
BOUW en rekenouders “opleiden”.  

• Instroom (niets ter voorbereiding voor de MR) 
De instroom is een stuk beter dan vorig kwartaal.  
11x 1e keus voor De Ridderhof. 
5x 2e keus voor De Ridderhof. 

• Schoolresultaten (niets ter voorbereiding voor de MR) 
Pijl staat de goede kant op, ondanks Corona.  
Sterke kinderen zijn minder gestegen dan de zwakke leerlingen. Hoe maak je deze leerlingen 
ook weer sterk? 
Goed in kaart krijgen wat wij per vakgebied bieden aan leerlingen in verschillende 
aanpakken.  
We misschien een uitdagingsspecialist. Grote wens van het team.  
Kun je bij uitdaging ook ouders betrekken?  
De middenmoot (III-scores) wordt steeds minder. De twee uitersten worden steeds meer 
zichtbaar (I en II-scores en IV en V-scores).  
Subsidie voor taal voor kleuters (Logo3000) is binnen.  

• Oekraïne 
Er ligt nog geen concrete vraag voor De Ridderhof qua opvang van vluchtelingen -> voor de 
Taalschool wel.  
Er komen satelliet scholen voor deze kinderen. Er is een grote kans dat De Ridderhof dit gaat 
worden en lokalen moet afstaan. Wees open naar het team wat het plan is. 



4. Overleg directie 
5. Vaststellen notulen 2 februari  
6. Rondvraag en sluiting 
Wie gaat de zelftesten uitdelen?  
Zet het in de Parro en laat collega’s het zelf uitdelen. 
Naar huis gaan van de groepen 3. Is erg chaotisch op dit moment (vinden de leerkrachten). -> Rianne 
N. kan dit oppakken.  
Laatste oproep voor de A4D! 
 


