
   

Notulen MR-vergadering G.A. de Ridderschool  
Dinsdag 1 februari 2022, 19.30 uur 
 
Aanwezig: Simon, Meike, Margreet, Gea, Mark, Ellen, Lotte, Cris (voorzitter), Jeroen (notulen) en 
Karin. 
Afwezig:  
 

1. Opening 
 

2. Vastellen agenda 
 

3. Vaststellen notulen MR-vergadering 14 december 2021  
Op 21 januari 2022 toegestuurd door Meike Aslander en tevens te vinden op  
H:\MR-documenten-GaRi\files\MR-vergaderingen\Schooljaar 2021-2022\ 

 
4. Onderwerpen activiteitenplan (naar volgende vergadering 15 maart) 

- Arbobeleid 
 

- Enquête richting ouders 
 

- Contact oudercommissie 
 

- Concept onderhoudsplan school 
 

5. Mededelingen/te overleggen met directie (Simon vanaf 20.00 uur) 
- Stand van zaken nieuwbouw 
19 jan een tweede bijeenkomst voor gebiedsvisie. Simon laat de stukken zien. Zijn nog niet 
gedeeld met de MR. Simon heeft de verschillende plannen/ideeën/varianten gedeeld met de 
MR. 9 februari is er een nieuwe bijeenkomst om de kernwaarden vast te leggen. 

 
Aandachtpunten bij de plannen: 
 
- Hardmaken voor verkeersveiligheid rondom de school. 
- Geen woningbouw op rond de school 
- Sporthal van de school af. 
- Groen en passend bij een dorp 

 
- Communicatieplan  
Is ingebracht in de teamvergadering. De op- en aanmerkingen worden verwerkt, dan komt 
terug in de MR.  

 
- Situatie Corona  
Na de Kerst nog geen grote problemen gehad gelukkig, maar het eigenlijk niet meer de vraag 
of je het krijgt, maar meer wanneer. 
 
 
 
 
 



   
Vragen Cris: 
 
De afgelopen weken en maanden zorgen geuit over hoe met de mondkapregels moet worden 
omgegaan door de kinderen (in het bijzonder dan de bovenbouw), 
Sommige ouders hebben zelf richting de juf of meester een signaal afgegeven dat ze voor hun 
kind een mondkapje of zelftesten niet willen. 
Tegelijk heb ik vanuit de leerkrachten meermaals het signaal gekregen dat ze, terecht, een 
veilige werkomgeving willen. 

 
De vraag waar ik mee worstel namens die groep ouders die ik je morgen bij de MR 
vergadering wil stellen is de volgende: 
In hoeverre wordt het dragen van mondkapjes en het doen van zelftesten door de leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 werkelijk gezien als (dringend) advies of wordt dit doorgaans toch als 
verplicht geïnterpreteerd? En zijn leerkrachten in staat om eventuele bezwaren van ouders 
hiertegen te accepteren zonder zich daarbij onveilig te voelen? 
 
Het is een dringend advies voor groep 6, 7 en 8. Ouders moeten het zelf melden aan de 
leerkrachten als ze niet willen dat hun kinderen een mondkapje dragen. Kinderen hoeven dit 
niet zelf te beslissen. 
Bij klachten, niet testen, want dat hoeft niet van ouders is wel een hekel punt. Dit zorgt wel 
voor moeilijkheden bij docenten. Houd dan liever het kind thuis en breng docenten hiervan 
op de hoogte. 

 
- Begroting van IKC De Ridder  
School specifieke begroting is gestuurd, maar MR mist hierin. Er zouden uitgewerkte 
beleidsvoornemens moeten zijn en zijn gekoppeld aan de begroting. Willen graag via de mail 
nog terugkoppeling geven en vragen stellen/uitleg vragen.  

 
- WC kleuters 
Dolf is niet meer op school geweest, komt binnenkort weer langs. Dit kwam doordat de 
school een week eerder dicht ging voor de Kerstvakantie. 
 
- Rapporten 
Filmpje met toelichting wordt er bij gemaakt zodat het voor de ouders beter te begrijpen 
wordt. 

 
- Leerlingenraad 
Data van bijeenkomsten zijn gedeeld met de collega’s. Dit komt ook op de agenda van het 
team wanneer dit relevant is, moet nog besproken worden binnen team. Eerst volgende keer 
is op 14 februari. 

 
- Pleinwacht 
Loop iets beter, ook door de gewenning aan de nieuwe locaties en het verplaatsen tussen 
ene en andere plek. Een oproep voor nieuwe pleinwachten wordt binnenkort verstuurd.  

 

6. Wereld slimme kinderen (Karin de Jonge vanaf 20.30 uur)  
Karin heeft ons meegenomen in de manier van uitdagen van de kinderen die dat nodig 
hebben. Deze meer begaafd en hoogbegaafde leerlingen hebben een specifieke 
onderwijsbehoefte. Het IKC GA de Ridder heeft zich hier in geschoold. 



   
 
 

7. Nieuws vanuit de GMR.  
Mark Visser en/of Lotte Oude Essink praat ons bij over de laatste ontwikkelingen binnen de 
GMR. Komt binnen via Lotte en Mark. 
- Begroting niet afgerond, ook in de GMR geen specificatie per school, zou wel moeten. 
Wellicht actie op ondernemen. Begroting moet ook met vierjarenplan goedgekeurd worden 
door de MR, dus niet alleen jaarplan. 
 

8. Actielijst  

Cris: 
- Op de jaarplanning zetten: begroting & evaluatie NPO gelden 
 
Allen: 
- Nadenken over cursus “achterban” en hoe hiermee verder te gaan. 

 
Simon: 
- Begroting inzichtelijk maken voor MR 

 
9. Rondvraag / mededelingen  

10. Sluiting 
(Volgende vergadering op 15 maart 2022) 
Cris vat besproken onderwerpen samen voor de nieuwsbrief. 
 
Meenemen naar volgende vergadering: 
Activiteitenplan: 
- Arbobeleid 

 
- Enquête richting ouders 

 
- Contact oudercommissie 

 
- Concept onderhoudsplan school 
 

 


