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Notulen MR-vergadering De Appelgaard 
Woensdag 26 september 2018 

19:30 uur  
MR-leden 
Leerkrachten:  Mariëtte Vreekamp 
   Riana Fikse (voorzitter) 
Ouders:  Annemarie van Gelder 
   Ivanca Zwinkels (secretaris, notulist) 
Directie:  Jan-Willem Korlaar 

 
1) Opening  
Riana opent met een stuk uit de opening van het schooljaar van de HSN: Met mijn God 
spring ik over een muur. 

 
2) Vaststellen definitieve agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3) Ingekomen stukken en mededelingen  
Geen. 
 
4) Actiepunten verslag laatste MR-vergadering  
De actiepunten van de laatste vergadering zijn besproken. De punten zijn afgehandeld en/of 
worden in dit overleg besproken. 
 
5) Info directie 
a. Voortgang speerpunten De Appelgaard 

Jan Willem licht de drie onderwijskundige speerpunten voor dit nieuwe schooljaar toe. 
Aan het einde van het schooljaar wil De Appelgaard het volgende gerealiseerd hebben: 
- Veilig leren lezen voor groep 1, 2 en 3. En de nieuwe methode Staal goed geïntegreerd 
in het programma van groep 4 t/m 8. 
- Onderzoekend leren verder verdiept 
- Een werkbare en betekenisvolle zorgstructuur voor alle leerlingen 
Het team start de eerste tijd met het eerste speerpunt. Als dat goed op de rit is, daarna 
verder weer verder met onderzoekend leren. De ervaring met Staal is tot nu toe positief. 
De opstart gaat goed. De nieuwe spellingregels moeten er in slijten bij de kinderen. 
Het team gaat per periode weergeven wat de aanpak zal zijn. De managementcontract 
punten die het team ook moet realiseren zullen waar mogelijk hierin worden opgenomen. 
Dan is er zoveel mogelijk een geïntegreerd overzicht met doelen voor dit schooljaar.  
De Appelgaard heeft ook het verder ontwikkelen / benutten van het Landgoed als 
speerpunt. Er is voor het Landgoed nog subsidie beschikbaar. Dat zal worden besteed aan 
een buitentent zodat buiten les gegeven kan worden, picknick tafels, isolatie van de 
schuur zodat deze ruimte ook voor onderzoekend leren kan worden gebruikt, een 
verkeersplein en waarschijnlijk ook voor schommels.  

 
6) Verslag en agenda GMR-vergaderingen 
Er is nog geen GMR vergadering geweest. 
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7) Info personeelskamer 
Goede start van het jaar. Ook voor de nieuwe leerkrachten. Die vinden snel hun draai. 
 
8) Punten MR De Appelgaard  
a) Vergaderschema MR 

De MR bespreekt het vergaderschema en bepaalt de data voor de vergadering voor dit 
schooljaar (12 december 2018, 20 maart 2019, 8 mei 2019 en 26 juni 2019). 

b) Verdeling van taken binnen MR 
De samenstelling van de MR is dit jaar veranderd. Annemarie van Gelder neemt de plaats 
van Ernst van Middendorp over in de oudergeleding. Mariette Vreekamp neemt de plaats 
van Alieke de Jong over in de personeelsgeleding. Ernst was voorzitter. Riana Fikse neemt 
deze rol over. Ivanca blijft de rol van secretaris vervullen. 

c) Activiteitenplan dit schooljaar  
Het activiteitenplan van de MR voor 2018/2019 is besproken en waar nodig aangevuld en 
aangepast. De speerpunten van de MR blijven:  
- Communicatie tussen school en ouders (door nieuwsbrieven, jaarplanning in Parnassys) 
- Effecten landgoed en samenwerking Bzzzonder op groei leerlingenaantal  

d) Postmap 
De stukken in het postvakje van de MR neemt Riana mee.  

 
9) Info plein 
Geen.  
 
10) Rondvraag 
Geen. 
 
11) Sluiting  
Riana sluit af met een gebed. 
 
 


