
 

Agenda MR SLS ‘de Ravelijn’ d.d. 24 november 2020 
 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  Digitaal  
Notulist:  Margo Rottier 
Afwezig:  - 
 

1. Opening en welkom  
Karin opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze online meeting. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt zonder toevoeging van punten vastgesteld. 
 

3. Notulen vorige vergadering 
Notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

4. Ingekomen stukken 
     a. Cursus MR à word volgend jaar opgepakt  
     b. Melding ouder (breinstein) - Mee gegeven aan de GMR vergadering 1dec. 
     c. Nieuwsbrief Arcade - MR krijgt deze vanaf heden ook. 

 
5. Digitale schoolgids 

• Alle punten die in de schoolgids staan kun je nu online vinden op de 
website           onder het knopje schoolinfo. Deze heeft een zoekknop 
zodat je snel jou           informatie kunt vinden.  

• Er is ook een link arcade-school. 
• Kinderen op de website met toestemming van ouders. 

 
6. Onderwijs in Coronatijd (maatregelen) 

Dit punt blijft op de agenda staan. De afwezige kinderen krijgen de digitale  
lessen mee naar huis. Onderwijs op afstand gaat in de groepen 5 t/m 8 
makkelijker dan voor de groepen 1 t/m 4 

 
7. Werving en prognose 

a. Stand van zaken. 
Alle kinderen bezocht. Leuke reacties. Sommige ouders gaan contact    
opnemen met school voor extra informatie. Elk half jaar nieuwe kinderen 
bezoeken. Hoogeweg wordt de volgende keer ook meegenomen. 
Cadeautje Sinterklaas voor alle drie jarige kinderen. 
 

8. Communicatie 
a. Nieuwsbrief; alleen vermelden dat we vergadering hebben gehad. 

 



 

 
9. Rondvraag 

Karin: Identitietscommissie wat is er besproken? 
• Kerst besproken. Belronde wordt weer op gepakt. Stukje op de 

nieuwsbrief.     
• Kleur HVO en GVO lopen goed. 
• Erwin maakt een borgingsdocument ( door o.a. Flitslessen te bezoeken.) 
• Zo kon iedereen op zoeken hoe wij onze identiteit neerzetten. Dit 

document  
• Komt jaarlijks terug en eventueel aangepast. 
Karin: Wat doen we met Facebook? 
We hebben hierover hebben wij gediscussieerd. 
Erwin:  Kylie vragen of zij het ziet zitten om facebook op te starten. 

       
 
Karin sluit de vergadering om 21.00 uur 
 


