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Notulen MR-vergadering De Appelgaard 
Dinsdag 22 mei 2018 

19:30 uur  
MR-leden 
Leerkrachten:  Alieke de Jong (notulist) 
   Riana Fikse 
Ouders:  Ernst van Middendorp (verhinderd) 
   Ivanca Zwinkels (plaatsvervangend voorzitter, secretaris) 
Directie:  Jan-Willem Korlaar 

 

1. Opening 
Riana opent met Handelingen 2. De verbazing van de omstanders dat de apostelen hun taal 
spraken. 

2. Vaststellen definitieve agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 
 
4. Actiepunten verslag laatste MR-vergadering 
Alle punten zijn afgehandeld en/of komen verder deze vergadering terug. 
 
5. Info directie 
a. Voortgang speerpunten De Appelgaard 
- Begrijpend lezen: er staan nog lesbezoeken gepland, verder is afgerond. Met de Dia 

eindtoets zijn de resultaten boven de referentiescore en werpt het traject dus zijn 
vruchten af. Volgend jaar borgen in vergaderingen. 

- Nieuwe taalmethode is Staal geworden en voor groep 3 Veilig leren Lezen (KIM-versie). 
Het werken in blokken met deze nieuwe methode verdient aanpassing. Daarvoor is een 
opzet gemaakt die nu wordt uitgetest. Eerste ervaring is: flink aanpoten.  
Een methode-deskundige komt helpen met de implementatie tijdens de startvergadering 
in augustus. 

- Thematisch werken krijgt steeds meer vorm vanuit de nieuwe missie (het verschil maken 
vanuit kennis, vaardigheden en identiteit). Volgend jaar meer verdiepen en kijken naar 
de rol van de leerkracht.\ 

- Missie meer borgen. Taal van de missie wordt taal van de Appelgaard. Dit is nu al volop 
in gang gezet. 

b. Het creëren van een groene kinderdagopvang/school in samenwerking met Bzzzonder 
- Gerpaula en Pauline van Bzzzonder zijn aanwezig om het plan toe te lichten en te 

motiveren.  
- Deze locatie van Bzzzonder is nog te weinig in trek. Vaak nog de praktische overwegingen 

die ouders tegenhoudt om de afstand te overbruggen. Hopelijk trekt het buitenleven 
meer als het gelabeld is als groene opvang. Een mooie tegenhanger voor al het binnen 
zitten achter schermpjes. Dit zou de eerste in de omgeving zijn en kan onderscheidend 
zijn voor Bzzzonder en De Appelgaard. Daarom is samenwerking wenselijk, ook voor het 
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thematisch onderwijs. Ook andere locaties van Bzzzonder zouden activiteiten hier 
kunnen organiseren. 

- Een aantal dingen die nodig zijn om aan de criteria te voldoen, doet Bzzzonder al, maar 
het moet geformaliseerd worden.   

- Gedachten zijn uitgewisseld met Jan Willem en Jan Blonk. Zij staan positief tegenover het 
plan. Map met handleiding Stap voor stap naar Groene Kinderopvang vormt basis voor 
de opbouw. Bzzzonder gaat ook nog bij andere Groene Opvanglocaties kijken. 

- Ouders moeten hierin ook meegenomen worden en daar worden plannen voor gemaakt. 
- Bzzzonder heeft sterke wens om ook dieren daarbij te hebben vanwege de aspecten van 

verantwoordelijkheid om voor dieren te zorgen, rust die ervan uit gaat, ontspanning voor 
kinderen die minder in hun vel zitten. Genoeg ontwikkelmogelijkheden. 

- Voordat het aan ouders gepresenteerd wordt, moeten de struikelblokken in het plan 
weg zijn rondom verantwoordelijkheid voor aanleg, verzorging, kosten, inrichting, enz.  

- Mogelijk ook Aerescollege ( Groenhorst) erbij betrekken. 
- Tijdlijn stappenplan: Na de zomer beginnen met groene opvang, en voor de vakantie een 

ouderavond organiseren om te informeren en te bespreken voor ouders van opvang en 
ouders van school. Zij hebben verzwaard adviesrecht. 

- Er is een goede afstemming van het plan tussen Bzzzonder en Appelgaard (Gerpaula en 
Jan Willem). Deze wordt eerst (binnen 2 weken) bij de MR voorgelegd voordat het naar 
ouders gaat. MR reageert dan binnen een week per mail op het verder uitgewerkte plan. 

c. Besteding werkdrukgelden 
- Deze worden volledig besteed aan inzet onderwijsassistenten. Er komen komende 

schooljaar nog wat extra uren vrij. (Gekoppeld aan vaststellen bestuursformatieplan: 
zorggelden.) 

d. Informatie vakantierooster 
- Deze is inmiddels gedeeld. De meivakantie is weer twee weken. Daarin zijn we 

meegegaan met VO scholen. Studiedagen worden nog gepland. 
e. Formatie n.a.v. leerlingenaantal 
- De formatie blijft nagenoeg hetzelfde. Ook de groepsverdeling blijft gelijk. Emmelie gaat 

wel weg, zij gaat de Pabo doen en we kunnen niet aan de stageplaats eisen voldoen. Er is 
een vacature voor onderwijsassistent voor minimaal 3 dagen. Daar zijn 4 mensen voor 
uitgenodigd. 

f. Arboplan 
- Geen bijzonderheden. De gymvloer is al wel behandeld, maar dat is nog niet afdoende. 

Jan en Jan Willem zijn hier nog mee bezig. Henk Doppenberg zal nog klusjes doen vanuit 
de actiepunten van het Arboplan rondom veiligheid. 

g. Vaststellen Bestuursformatieplan (voor 1 mei): Is in de GMR gebeurd. 
h. Groepsverdeling: zie e. formatie 
i. Nieuw beleid volgend schooljaar (naast de lopende speerpunten) 
- Implementatie nieuwe taalmethode  
- Zorg: hoe bieden we aan alle kinderen de goede zorg vanuit analyse van toetsen en 

besprekingen. Hoe verantwoord je dat, zonder grote groepsplannen? Riana en Jan 
Willem zijn bezig om daar een beter en overzichtelijk format voor te ontwikkelen.  

j. Verkiezing (G)MR voor volgend schooljaar: 
- Voor de GMR moet er zowel een ouder als een leerkracht komen waarvan er 1 ook in de 

MR zitting heeft. 
k. Uitkomsten cito toetsen 
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- De cito toets heeft goede resultaten opgeleverd, ruim boven de norm en ook naar de 
verwachting van deze groep. We hebben binnen de HSN de hoogste score. Groep 7 heeft 
boven verwachting gescoord op de NSCCT en daarmee zouden ze volgend jaar op de 
norm moeten kunnen scoren. Dit is een mooie ontwikkeling. Groep 6 scoort eronder, 
maar daar kan komende jaren op ingezet worden. We zijn benieuwd hoe de gewone 
Cito's binnenkort uitpakken. 

 
6. Verslag en agenda GMR-vergaderingen: (zie GMR notulen van 19-04-2018)   
Geen bijzonderheden.  
 
7. Info personeelskamer:  
Geen bijzonderheden. Het loopt lekker. Weten dat we met dit team volgend jaar verder 
kunnen, geeft rust. 
 
8. Punten MR De Appelgaard  
a. Bespreken vragen over reglement MR (zie verslag vorige keer) 
- Art. 21.2 f en g komen in GMR aan bod. Andere punten komen in de MR, maar soms 

onder andere bewoordingen. Ivanca past dit aan. 
b. De speerpunten MR t.w. Informatievoorziening en communicatie waaronder Parnassys en 
Ontwikkelingen en vervolgstappen mogelijke groei leerlingenaantal 
- De tevredenheidspeiling is nog niet helemaal geanalyseerd. Over het algemeen positief 

ingevuld. Aandachtspunt vanuit kinderen is hygiene van toiletten. Hier is actie op gezet 
door toiletten professioneel te reinigen en potten af te kitten. 

- Vraag over openzetten van ouderportaal in Parnassys: Hier wordt positief op gereageerd. 
Hier kunnen we volgend schooljaar stap voor stap mee aan de slag om naast de 
jaarplanning ook bijv. toetsen open te zetten. 

- Ontwikkelingen groei leerlingenaantal: leerlingenvervoer kan in experimentele fase van 
start gaan. Daarnaast lopen de plannen van Bzzzonder voor de Groene kinderopvang (zie 
punt 5. b.) 

c. MR ouder: zie punt 5. j.  
d. AVG en impact Appelgaard: 
- Er is een training geweest voor directie en ICT waarbij de volgende aandachtspunten 

kwamen: 
o Ouders moeten elk jaar toestemming geven of foto's gebruikt mogen worden. 
o USB gebruik minimaliseren 
o Leerkrachten de lock toets op de computer gebruiken bij het verlaten van het 

lokaal. 
Via Bovenschools ICT wordt veel geregeld. 

e. postmap: deze is opgeheven. 
 
9. Info plein: geen bijzonderheden 
10. Rondvraag: geen 
11. Sluiting: Riana sluit af met gebed.  
 
 
 
Actiepunten 
-Jan Willem presenteert per mail binnen 2 weken het plan van de Groene opvang. 
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-MR reageert binnen een week per mail op dit plan. 
-Jan Willem vraagt mensen voor de MR/GMR. 
-Ivanca past het MR-reglement aan. 
 
Volgende vergadering: maandag 25 juni.  
Jan Willem heeft aangegeven dan graag uit eten te willen met de MR als afsluiting van het 
schooljaar en als afscheid van Ernst. We horen nog hoe en waar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


