
Notulen MR-vergadering 14 juni 2022 
 

Status: definitief  
  
Aanwezig: Guusje (voorzitter), Kim, Anne, Karlijn Bernd, Emile  
  
Afwezig: Yvonne, Janneke, Claudia 
 

1. Agenda, mededelingen  

• Yvonne haar MR-termijn loopt af, er zal een bericht onder de ouders uitgaan. 
 
Jasper (penningmeester ouderraad) sluit om 19.30 uur aan vanuit de OR. 

• Jasper neemt ons mee in het jaarverslag van 2020-2021. En deelt met ons de begroting van 
2022-2023. We zien als MR geen bijzonderheden. 

• Voor groep 8 is er veel geld, hier zijn de leerkrachten niet van op de hoogte.  

• Patricia vragen een reminder te sturen voor het klassenbudget.  

• Er wordt gesproken over het verhogen van de ouderbijdrage (agendapunt MR). De OC heeft 
besloten dat het niet nodig is. Wij delen dit vervolgens mede aan Emile.  

• Er wordt gezocht naar een manier om de ouderbijdrage digitaal te innen. Dit wordt nog 
onderzocht naar gekeken, het streven is dat het voor het nieuwe schooljaar is geregeld. 

• Schoolreisbijdrage/kamp verhogen? Hierop komt meer response van ouders.  

• Er wordt gekeken of het idee van de schoolshirts uitgebreid kan worden, zodat ze ook kunnen 
worden ingezet bij activiteiten als schoolreis/sportdag/avondvierdaagse. 

2. Actiepunten vanuit vorige vergaderingen 
3. Voorbereiding overleg directie:  

- Input MR: 
• Leerlingen met voorsprong 

Uitdagingsspecialist is aangesteld, dit moet benoemt worden naar ouders. -> stond in het 
Ridderhofnieuws. 
Er is wel verrijking geboden in de klassen net zoals andere jaren. Misschien goed om toe te 
lichten aan ouders.  
Kan Maaike hier tot bijvoorbeeld de Herfstvakantie iets in betekenen? -> is dit echt nodig? We 
moeten ook durven loslaten.  
Het plan is niet om leerlingen uit de klas te halen. Er moet uitdaging geboden worden in de 
groep. Dit moet naar het team en ouders gecommuniceerd worden.  
Kan er zichtbaar gemaakt worden waar nu aan gewerkt wordt.  

• Rooster vergaderingen 2022-2023 vaststellen  
Vanaf volgend jaar gaan we op woensdagen vergaderen.  
21 september 2022; 16 november 2022; 18 januari 2023; 8 maart 2023; 19 april 2023; 7 juni 
2023  

• Werkverdelingsplan 
Terugkoppeling vanuit het MT moet nog komen.  
→ Emile is hier van op de hoogte gebracht. 

- Input directie: 
• Brief minister Wiersma (zie bijlagen) 

Ter kennisgeving. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden binnen de NPO-gelden, dan wordt dit 
eerst overlegt met de MR.  

• Schoolgids; volgt nog. 
Emile heeft een “proefversie” meegenomen om alvast te laten zien hoever hij is.  



Staat voor de vergadering 22 september 2022 op de agenda.  
• Formatie 

De formatie voor komend schooljaar is nog niet rond. Er zijn last-minute collega’s die 
vertrekken. Oproep aan de MR is dat de vacature actief verspreid mag worden. En als er 
besluiten moeten worden genomen, trekt Emile aan de bel bij de MR. 

4. Overleg directie 
5. Vaststellen notulen 19 april 

Beleid van topsport moet nog gedeeld worden met het team.  
6. Rondvraag en sluiting 

Aanmeldingen: 52% hebben zich aangemeld, we zitten op 7 aanmeldingen en we hebben plek voor 
16. Veel zij-instromers vanaf de Taalschool, maar ook van andere scholen komen naar De Ridderhof. 
Dat is positief! 
Kwaliteitsoverleg: Het CVB heeft vertrouwen in de koers van De Ridderhof. Wel opletten dat het niet 
te ambitieus is.  
 
 


