
 

Notulen MR SLS ‘de Ravelijn’ d.d. 11 september 2019 
 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Radewijkerweg 48, Radewijk 
 
Aanwezig: Erwin, Harmke, Wilna en Margo, Margreet en Karin. 
Afwezig: Ben 
 
 

1. Opening en welkom  
 

2. Vaststellen van de agenda 
a. aanwijzen notulist 

Volgens roulatie schema > zie bijlage 1 
b. toevoegen agendapunten 

Niet aan de orde.  
 

3. Notulen vorige vergadering 
Geen opmerkingen.  

 
4. Instemmingstukken  

a. Instemmen schoolgids 2019-2020 
Ingestemd 

b. Instemmen schoolplan 2019-2023 
Ingestemd 

c. Instemmen schooljaarplan 2019-2020 
Ingestemd 

d. Instemmen concept huishoudeijk reglement  
> Dit concept wordt nog aangepast. Definitieve concept wordt nog 
gemaild door Karin met verzoek tot controle hiervan.  Dan kan deze op 
de volgende MR vergadering vastgesteld.  

 
5. Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is besproken in de oudercommissie. Afgesproken is dat er 
gemiddeld gaat worden, voor iedere leerling dezelfde prijs onafhankelijk van 
leerjaar: 45,- euro.  
 

6. Werving nieuwe leerlingen 
Verzoek om een oproepje te plaatsen in de nieuwsbrief of er ouders zijn die 
het leuk vinden om dit op te pakken.  

 
 



 

7. Tijdlijn / Planning vernieuwbouw  
De tijdlijn en planning van de bouw is doorgenomen en besproken. Ouders 
worden doormiddel van de nieuwsbrief geinformeerd. 

 
8. Communicatie 

a. Nieuwsbrief  
Voorstellen MR oudergeleding in de nieuwsbrief  
Vergadering notulen publiceren via website.  

b. Mail MR 
Inloggegevens via mail verzonden 
Emailadres: mr@slsderavelijn.nl 

 
9.  Vaststellen volgende vergaderdata’s  

6 november, 14 januari,10 maart,12 mei en 23 juni  
 

10. Rondvraag 
 
Karin:  
PB Radewijk: Verlichtingsroute is naar wens uitgevoerd door gemeente Hardenberg. 
Wegenplan ligt nog bij de gemeente, Plaatselijk belang Radewijk houdt hierbij vinger aan de 
pols. 
 
Erwin: 
Informatieavond 23 september op basis van inloop van 18-20.  Voor groep 3  en groep 8 een 
“verplicht” onderdeel (Veilig leren lezen en Voorgezet onderwijs).  
In plaats van de zakelijke ouderavond kan de financiele infomatie van de oudercommissie 
ter inzage liggen.  
Namens de MR en identiteitscommissie zijn Karin en Margreet aanwezig.  
 
 
 
 
Bijlage 1 
Roulatieschema Notuleren 
11 september 2019 Margreet Schepers 
6 november 2019 Ben Hilbink 
14 januari 2020 Karin Oldehinkel 
10 maart 2020 Harmke Timmer 
12 mei 2020 Wilna Ciebrant 
23 juni 2020 Margreet Schepers.  

 
Wanneer je niet aanwezig kan zijn, dan is de eerstvolgende notulist aan de beurt en neem je 
de volgende keer deze beurt over.  


