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Notulen MR-vergadering De Appelgaard 
Woensdag 12 december 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  
Mariëtte opent met een passage uit de Bijbel van Mattheus. 

 
2) Vaststellen definitieve agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3) Ingekomen stukken en mededelingen  
Geen. 
 
4) Actiepunten verslag laatste MR-vergadering  
Het actiepunt van de laatste vergadering is besproken en afgehandeld. 
 
5) Info directie 
a. Voortgang speerpunten De Appelgaard 2018 - 2019 

Jan Willem licht de drie onderwijskundige speerpunten voor dit schooljaar toe. Aan het 
einde van het schooljaar wil De Appelgaard het volgende gerealiseerd hebben: 
- Veilig leren lezen voor groep 1, 2 en 3 loopt goed en de nieuwe methode Staal is goed 
geïntegreerd in het lesprogramma van groep 4 t/m 8. 
De implementatie van de nieuwe spellingsmethode van Staal verloopt tot nu toe goed. De 
resultaten van de leerlingen vallen wel lager uit, maar dat is conform de verwachting bij 
de overgang naar deze nieuwe methode. Wat hierbij ook een verschil is, is dat De 
Appelgaard nu wel specifiek toetst op grammatica terwijl dit voorheen niet specifiek werd 
getoetst. De verwachting is dat de scores op de cito toetsen beter zullen zijn. De nieuwe 
methode is gericht op toepassing en dat hebben de leerlingen steeds beter door. Er is al 
een forse verbetering te zien in de laatste toetsen op grammatica en een lichte 
verbetering in spelling.  
- Onderzoekend leren verder verdiept 
Het onderzoekend leren verder verdiepen staat op de agenda voor de studiedag 
komende maandag, 17 december. 
- Een werkbare en betekenisvolle zorgstructuur voor alle leerlingen 
Dit heeft het team van De Appegaard inmiddels voorbereid en uitgewerkt en gaat in 
januari van start.  

b. Evaluatie van afgelopen periode – leerlingen – leerkrachten – ouders  
- De Appelgaard zal over de 60 kinderen heen gaan dit schooljaar. Dit is een heel mooie 
ontwikkeling. Er wordt nu gebrainstormd hoe de verdeling van de groepen het beste kan 
worden georganiseerd om ervoor te zorgen dat er evenwichtige klassen blijven.  
-  Zowel van leerkrachten als van ouders ontvangt Jan Willem goede positieve signalen. Er 
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is een heel goede band tussen de school, leerkrachten en ouders. Het werkt goed en dat 
waardeert het team van De Appelgaard zeer. 

c. Veiligheid 
- Sociale veiligheid: Het meetinstrument ‘Zien’ is bij leerlingen afgenomen voor sociaal 
emotionele ontwikkeling. De uitslag was naar verwachting en daar was al actie op 
genomen.  
- Fysieke veiligheid: geen opmerkingen. 

d. Verantwoording begroting ouderbijdrage 
- Dit komt volgende keer op de agenda. 

e. Schoolplan – managementcontract 
Er wordt een nieuw schoolplan opgesteld. De belangrijkste zaken hierin zullen zijn:  
- De speerpunten verder ontwikkelen 
- Renovatie van het schoolgebouw. Nu loopt een onderzoek naar mogelijke subsidies die 
De Appelgaard voor renovatie zou kunnen aanvragen. De renovatie is voorzien in 2021. 
De mogelijkheden worden nu allemaal in kaart gebracht. 
 

6) Verslag en agenda GMR-vergaderingen 
Er is nog geen GMR-vergadering geweest sinds de laatste MR-vergadering. Wel is er een 
focus bijeenkomst van de HSN geweest. Dit was de eerste keer. De bijeenkomst was bedoeld 
voor de HSN-scholen, kinderen, leraren, MR-en, de GMR, kerk, middelbare scholen, ouders. 
De bijeenkomst had als centrale vraag: Hoe denken we en hoe willen we de HSN in de 
toekomst zien? Het ging onder andere over de Identiteit van de HSN, wat onderscheidt de 
HSN-scholen van andere basisscholen. Het was een waardevolle bijeenkomst. De Appelgaard 
staat binnen de HSN goed op de kaart. 
Verder is medegedeeld dat Jan Blonk de directeur van de HSN gaat stoppen en het stokje zal 
gaan over dragen. Een opvolger wordt gezocht.  
 
 
7) Info personeelskamer 
Voor Annemarie is de vervanging voor haar zwangerschapsverlof geregeld. Mark Koelewijn 
zal dit gaan invullen.   
De zorg in groep 6, 7 en 8 is vrij hoog. Daarom zal na de vakantie extra ondersteuning zijn 
voor twee ochtenden in de week. De invulling hiervan wordt gezocht. (Inmiddels is bekend 
dat Mariëtte Vreekamp dit gaat doen. Een vertrouwd gezicht voor de kinderen!) 
 
8) Punten MR De Appelgaard  
a) Speerpunten MR 

- Leerlingen aantal: Dit ontwikkelt zich heel goed. Zie ook agendapunt 5.b 
De samenwerking met Bzzzonder verloopt goed. De pientere peuters doet De Appelgaard 
nu alleen omdat er weinig kinderen vanuit Bzzzonder komen.  
- Communicatie  
We hebben eerder gesproken over het systeem Parnassys en om daar meer zaken 
inzichtelijk te maken voor ouders. Dit is nog niet ingeregeld. De eerste stap zal zijn om 
ook resultaten zichtbaar te maken voor ouders. Dit volgt na de Kerstvakantie. 
 

b) Activiteitenplan dit schooljaar met nieuwe jaarplanning 
Besproken en nieuwe planning gaat de MR volgen. 
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c) Update website 
De website van De Appelgaard moet worden bijgewerkt met de laatste verslagen van de 
MR.  

d) Postmap 
Niets meer.  

 
9) Info plein 
Een aantal ouders geeft aan dat zij schoolzwemmen missen. Bestaat er een mogelijkheid om 
weer te gaan schoolzwemmen?  
Jan Willem licht toe dat als De Appelgaard gaat zwemmen, we ergens anders 
bewegingsonderwijs moeten laten vallen: beweging in de gymzaal of beweging in 
thematische werken. En vervoer zal door ouders verzorgd moeten worden. Er zijn geen 
middelen meer vanuit de gemeente of vanuit de HSN om dit te doen.  
Jan Willem zal onderzoeken wat de mogelijkheden voor zwemmen en vervoer zijn. 
 
Schaatsen: Appelgaard is niet meegenomen in de mailing van de ijsbaan. Twee weken 
geleden heeft school contact opgenomen om te vragen wanneer De Appelgaard kon 
schaatsen, maar toen was het rooster al vol. Er is een fout gemaakt in de communicatie. 
Heel jammer. (Na telefoontjes van Jan Willem en Annemarie Van Gelder, is het toch gelukt 
om tijdens de studiedag op 17 december met een grote groep kinderen te schaatsen!)  
 
 
10) Rondvraag 
Geen. 
 
11) Sluiting  
Riana sluit af met een gebed. 
 


