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Notulen MR-vergadering De Appelgaard 
Maandag 25 juni 2018 

19:30 uur  
MR-leden 
Leerkrachten:  Alieke de Jong 
   Riana Fikse 
Ouders:  Ernst van Middendorp (voorzitter) 
   Ivanca Zwinkels (secretaris, notulist) 
Directie:  Jan-Willem Korlaar 
 
1) Opening  
Alieke opent met een stuk uit “Als je echt dichter bij god wilt komen, dan….”. De titel is ‘Wie 
veracht de kleine dingen’.  

 
2) Vaststellen definitieve agenda 
Er worden enkele punten aan de agenda toegevoegd. 
 
3) Ingekomen stukken en mededelingen  
De Ondersteuningsplanraad van Zeeluwe, het samenwerkingsverband voor passend 
basisonderwijs van acht gemeenten waaronder Nijkerk, organiseert verkiezingen. Zeeluwe 
zoekt kandidaten. Vooral voor de ouder-vertegenwoordiging. Jan Willem neemt dit mee in 
de nieuwsbrief en Alieke neemt dit mee naar de GMR.  
 
4) Actiepunten verslag laatste MR-vergadering  
De actiepunten zijn besproken. De punten zijn afgehandeld en/of worden in dit overleg 
besproken. 
 
5) Info directie 
a. Voortgang speerpunten De Appelgaard 

Methode Staal wordt definitief aangeschaft en wordt nu geïmplementeerd.  
De begeleiding van het traject begrijpend lezen is afgerond en daarmee geen speerpunt 
meer. Jan Willem blijft wel lesbezoeken doen zodat hij de verdere ontwikkeling kan 
volgen. 
Thematisch werken gaat volgend jaar verder verdiept worden om te verbinden tussen 
verschillende activiteiten en betrokkenheid van leerkrachten en kinderen. 
Zorg wordt een nieuw speerpunt. Zorg voor de leerlingen op zowel groepsniveau als 
leerlingniveau. De Appelgaard wil dit effectiever organiseren met meer betrokkenheid 
van het gehele team, zodat alle leerkrachten weten wat er speelt en gezamenlijk tot 
verdere ontwikkeling komen. De zorgbehoefte op leerlingniveau blijft overigens tussen 
leerkracht en IB-er. Er komt ook een nieuw werkdocument om deze ontwikkeling te 
ondersteunen. 

b. Voortgang creëren van een groene kinderdagopvang/school in samenwerking met 
Bzzzonder 
Er is woensdag 27 juni een ouderavond. Er is op het plan positief gereageerd door de 
HSN, de directie en MR van de Appelgaard. Er is al wel besloten om alleen konijnen te 
houden en geen dieren waar mogelijk problemen mee kunnen ontstaan zoals kippen.  
Het plan moet nog concreter worden uitgewerkt en wordt dan voorgelegd aan de MR. 
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c. Wijzigingen schoolgids 
Er zijn voor de schoolgids geen grote wijzigingen voorzien. Het is vooral actueel maken. 

d. Activiteitenplan volgend schooljaar 
In het activiteitenplan zitten ook geen verrassingen. De speerpunten komen daarin terug. 

e. Taakbeleid evaluatie en volgend schooljaar 
Taken blijven zoveel mogelijk bij dezelfde leerkrachten. Er zijn geen grote veranderingen. 
Hier en daar zijn er wat kleinere verschuivingen.  
Het beeld van de leerkrachten is dat de taken het afgelopen schooljaar goed waren 
verdeeld. Sommige taken waren wel wat groot met een belasting die ook vrij groot was. 
Jan Willem geeft aan dat hij de leerkrachten ook aanmoedigt om zelf de grenzen te 
stellen bij m.n. de grotere activiteiten.  

f. Jaarkalender 
De jaarplanning is gereed en de studiedagen zijn gepland (3 hele dagen en aantal halve 
dagen). Verder geen bijzonderheden. 

g. Schoolbus 
De schoolbus is er. Ook de financiële kant is geregeld: verzekering, huurcontract. De 
Appelgaard mag de bus verhuren mits er geen winstoogmerk is. Een tarief van 30 euro 
per dagdeel en 50 euro per dag en volgetankt terugbrengen past hierin. De pilot met het 
halen en brengen van kinderen draait om te kijken hoe dit werkt, wat aanrijtijden zijn etc.  

 
6) Verslag en agenda GMR-vergaderingen 
Geen toevoegingen op de rondgestuurde notulen. 
 
7) Info personeelskamer 
Het team blijft volgend jaar vrijwel hetzelfde. Alleen Emmely gaat weg als 
onderwijsassistente. Zij gaat de Pabo volgen en dit kan zij niet bij De Appelgaard 
combineren. Bea Oosterhuis komt bij het team als onderwijsassistente. Zij is nu lerares Duits 
op het voortgezet onderwijs maar komt volgend jaar graag De Appelgaard versterken. 
 
8) Punten MR De Appelgaard  
a) Vaststellen Reglement MR 

De MR stelt het reglement vast.  
b) De speerpunten MR t.w. Informatievoorziening en communicatie waaronder Parnassys en 

Ontwikkelingen en vervolgstappen mogelijke groei leerlingenaantal 
Parnassys is ook als wens in de tevredenheidspeiling bij ouders naar voren gekomen. 
Volgend schooljaar pakt het team dit op. Jaarplanning is al opgenomen in Parnassys. 
Volgende stap is om ook toetsgegevens op te nemen.   
Jan Willem licht toe dat er volgend schooljaar in ieder geval zeven nieuwe leerlingen 
starten. En er zijn nog gesprekken gaande met een gezin dat ook graag naar De 
Appelgaard wil komen. Jan Willem geeft aan dat de belangstelling voor De Appelgaard nu 
echt aan het groeien is. Het team blijft hierbij goed opletten of de balans tussen kinderen 
met en zonder extra zorg goed blijft. Dit zijn positieve ontwikkelingen!  

c) MR ouder 
Annemarie van Gelder neemt zowel in GMR als MR plaats als oudergeleding. Daarmee 
heeft De Appelgaard een goede invulling kunnen geven aan de vacatures die er waren. 
Mariette Vreekamp neemt plaats in de MR en neemt daarbij de positie van Alieke over. 
Alieke blijft in de GMR zitten. 
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9) Info plein 
Geen. 
 
10) Rondvraag 
Jan Willem licht toe dat naar aanleiding van de invoering van de Algemene verordening 
gegevensbescherming ouders jaarlijks zal worden gevraagd welke persoonsgegevens van 
hun kind gedeeld mogen worden (denk aan foto’s op bijv. Facebook).  
 
Dit is de laatste vergadering van Ernst. Ernst heeft 5 jaar in de MR gezeten maar neemt nu 
afscheid omdat zijn zoon in groep 8 zit en De Appelgaard gaat verlaten. Jan Willem en de MR 
bedanken Ernst voor zijn inspanning en betrokkenheid bij De Appelgaard! 
 
11) Sluiting  
Alieke sluit af.  


