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Notulen MR-vergadering De Appelgaard 
Dinsdag 12 december 2017 

19:30 uur  
MR-leden 
Leerkrachten:  Alieke de Jong  
   Riana Fikse (notulen) 
Ouders:  Ernst van Middendorp (voorzitter) 
   Ivanca Zwinkels (secretaris) 
Directie:  Jan-Willem Korlaar 
 
1) Opening 
Riana leest uit Het Geschenk van Max Lucado ‘De zachtmoedigen knielden’ voor. 

 
2. Vaststelling agenda 
In de agenda worden punt 7 en 8 omgewisseld.  

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen  
Het abonnement op het blad MR Magazine zeggen we aan het eind van dit jaar op. We zien 
voor de kosten niet de meerwaarde. 
 
4. Actiepunten verslag laatste MR-vergadering (bijgevoegd 
De actiepunten vanuit de vorige vergadering zijn afgehandeld of geagendeerd voor deze 
vergadering.  

 
5. Info directie 
a. Voortgang speerpunten De Appelgaard 
Missie vaststellen: Jan-Willem ligt toe dat het team weer een stap verder is. Het motto: 
Samen lerend op weg naar ‘morgen’ is vastgesteld. Het motto heeft zowel een 
onderwijskundige en een maatschappelijke lading. Volgende stap is verder uitwerken van de 
missie, waarin het motto wordt onderbouwd. Tot slot ook nog kritisch kijken naar het stukje 
christelijke identiteit, zoals dat is verwoord op de site.  
Begrijpend lezen: vanmiddag is weer een stap hierin gemaakt tijdens de studiemiddag. We 
hebben stilgestaan bij Close Reading, een didactiek voor begrijpend lezen en luisteren. 
Thematisch werken: dit wordt opgestart tijdens de studie-tweedaagse in februari. Het wordt 
al wel in groep 6, 7 en 8 al uitgeprobeerd door een andere opbouw van het thema, waarbij 
vaardigheden meer centraal staan. 
Taalmethode wordt verder opgepakt tijdens de studie-tweedaagse. Vooraf wordt een 
selectie gemaakt en tijdens de tweedaagse wordt iemand uitgenodigd om de methodes 
verder toe te lichten. 
b. Format opbrengsten 
De MR merkt op dat in vrijwel elke groep kinderen zitten met speciale behoeften. De MR 
geeft mee erop te blijven letten dat het blijft ‘passen’ voor zowel de groep, school als 
leerkrachten. De MR heeft ook eerder aangegeven dat de Appelgaard hier in het 
aannamebeleid alert op moet zijn. 
Jan-Willem geeft aan dat de HSN een andere eindtoets heeft gekozen, nl. DIA. Deze komt 
i.p.v. de Cito eindtoets. Deze toets is digitaal en adaptief. We verwachten dat deze toets 
meer recht doet aan kinderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een soort 
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capaciteitentest te laten maken. Dat willen we dit jaar in groep 7 doen en vervolgens 
waarschijnlijk in groep 4 en 6. 
c. Meerjarenschoolplan 
Het Managementcontract en het meerjarenschoolplan is samengevoegd. Dit loopt nog 
gewoon door. Hiervan heeft Jan-Willem laatst een update aan Jan Blonk gegeven. Hierover 
zijn geen dingen verder te melden. Nascholingsplan sluit aan bij de speerpunten van de 
Appelgaard voor dit jaar. 
d. Arbo plan  
Annemarie is de preventie-medewerker van de Appelgaard. De vraag is of wij er iets als MR 
mee moeten/kunnen doen. De preventiemedewerker van Perspectief loopt dit tweejaarlijks 
ook langs. Het is wel goed dat de MR op de hoogte is wat erin staat en wat er speelt. Zodat 
eenieder scherp is op risicovolle situaties. We agenderen het nogmaals voor de volgende 
keer. 
e. Verantwoording en begroting ouderbijdrage 
De verantwoording van de begroting is opgesteld door Linda Pleijsier. Het overzicht ziet er 
goed uit. Van de voorgaande jaren was nog wat geld over. Wat is nu de stand? Jan-Willem 
vraagt dit na bij Elly.  
f. Managementcontract (met nascholingsplan)> zie punt c. 
g. Overblijven: momenteel lijkt er meer rust te zijn. Jan-Willem loopt tijdens het overblijven 
regelmatig binnen om een oogje in het zeil te houden en ook als extra steun voor de 
overblijfouder op dat moment. Overblijfouders mogen altijd de hulp/ steun van leerkrachten 
inroepen. Dat is ook de afspraak met de overblijfcommissie.  
 
6. Verslag en agenda GMR-vergaderingen 
Alieke is nu lid van de GMR en deelt de hoofdpunten vanuit de GMR met de MR. Reindert 
heeft aangegeven dat hij niet langer in de GMR kan deelnemen en heeft zijn taken 
vroegtijdig neergelegd. We moeten op zoek naar een andere ouder. Eerste stap om dit in de 
nieuwsbrief te zetten. Alieke zal vragen of Jan-Willem hierin een oproep wil doen.  

 
7. Info personeelskamer 
- Per 1 februari is een nieuwe onderwijsassistent aangenomen, Emmely Koster. Zij geeft 

muziekonderwijs op het VO, heeft conservatorium gedaan. Ze wil de PABO gaan doen. 
Lijkt ook een mooie aanvulling binnen het team, ook gezien de speerpunten thematisch 
onderwijs. 

- Jan-Willem heeft een plan leerlingenvervoer ingediend bij Jan Blonk. Belangstellende 
ouders geven aan dat zij de school leuk vinden, maar dat het te ver rijden is. 
Toestemming om een busje aan te schaffen. Dit plan zal verder uitgewerkt worden.  

- Er is ook een plan om de zolder te verbouwen tot onderzoeksruimte voor leerlingen. 
Binnenkort is er een afspraak met Frans de Ruiter om te kijken welke voorzieningen/ 
aanpassingen er dan zouden moeten komen. 

- Landgoed De Appelgaard: de bron voor de waterpartij is gratis aangelegd door Pijpers 
Bronbemaling. Bouw Bulderweg zal dit verder aanleggen. Tineke is bezig met een 
verkeersplein. Er is hiervoor vanuit subsidie ruim geld beschikbaar. \ 

- Er komt extra ondersteuning in groep 4/5 door Anne op vrijdagochtend. Dit valt samen 
met de terugkeer van Anne na haar ouderschapsverlof. 

 
8. Punten MR De Appelgaard  
a. Vaststellen reglement MR  
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- Artikel 16 Overleg met interne toezichthouder 
De interne toezichthouder en de MR overleggen ten minste twee keer per jaar met 
elkaar, tenzij het bevoegd gezag een GMR heeft ingesteld.  Dit artikel geeft 
onduidelijkheid. Wij zien het zo dat de GMR de interne toezichthouder is en de 
afgevaardigde van de MR naar de GMR dit overleg voert. 

- Artikel 21: De MR ontvangt in elk geval … 
Zijn deze onderwerpen bij ons ook allemaal geagendeerd? Wat wordt onder deze 
punten verstaan? Of liggen ze bij de GMR? We willen graag iets meer duidelijkheid, 
zodat we weten wat van ons wordt verwacht en waarop we mee kunnen denken in het 
beleid. Eerste vraag of Jan-Willem hier antwoord op kan geven. Zo niet, dan neemt 
Alieke dit mee naar de GMR/ Jan Blonk. 

- Overige punten past Ivanca aan en maakt het Appelgaard-specifiek. 
b. Jaarverslag MR 
Ernst maakt een jaarverslag op. 
c. Activiteitenplan dit schooljaar (update n.a.v. overleg 2 oktober bijgevoegd) 
De speerpunten voor dit schooljaar voor de MR stellen we de volgende vergadering vast. 
d. Postmap neemt Ivanca mee. 

 
9. Info plein 
Geen bijzonderheden. 

 
10. Rondvraag 
- 
 
11. Sluiting  


