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Notulen MR-vergadering De Appelgaard 
Maandag 8 april 2019 

13:00 uur  
MR-leden 
Leerkrachten:  Mariëtte Vreekamp (vervangend voorzitter) 
   Riana Fikse (afwezig) 
Ouders:  Annemarie van Gelder 
   Ivanca Zwinkels (secretaris, notulist) 
Directie:  Jan-Willem Korlaar 
 
1) Opening  
Mariëtte heet iedereen welkom. Jan-Willem bedankt iedereen voor de flexibiliteit om de 
vergadering op dit moment te houden. 

 
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. Een aantal actiepunten blijft staan 
en schuift door naar de volgende MR-vergadering. Het up to date houden van de website 
verzorgt Jan Willem. Het openstellen van Parnassys is reeds verder uitgebreid. Ouders zijn 
hierover geïnformeerd.  
 
5) Info directie 
a. Voortgang speerpunten De Appelgaard 2018 - 2019 

Jan Willem licht toe: 
- De nieuwe zorgstructuur is afgerond en het team werkt ermee. Door er mee te werken 
en ervaring op te doen zal de nieuwe structuur verder ontwikkelen. De eerste ervaringen 
zijn positief. 
- Thematisch werken: dit loopt goed. Het thematisch werken is steeds meer 
geautomatiseerd bij het team. 
- De nieuwe spellingsmethode is nu goed ingebed. Bij het team loopt het goed. Bij de 
leerlingen gaat het ook steeds beter. De resultaten zijn ook goed.  
- Voor volgend jaar staat alvast één nieuw speerpunt vast en dat is identiteitsvorming in 
de brede zin van het woord. Dit kwam in het team aan de orde bij het maken van de 
rapporten in februari. Het rapport in de huidige vorm past eigenlijk niet bij de identiteit 
die De Appelgaard nu heeft. Deze is gericht op vaardigheden en identiteit van ieder kind. 
Het huidige rapport is voor 80 tot 90 procent gericht op kennis. Vaardigheden en 
identiteit blijven onderbelicht. Er is een subsidie aangevraagd en toegewezen om een 
nieuw rapport te gaan ontwikkelen. Naast een nieuw rapport worden de methodetoetsen 
en cito’s ook nog steeds afgenomen om de doorstroom en ontwikkeling van groep 1 naar 
groep 8 naar middelbaar onderwijs goed te blijven borgen. 

b. Evaluatie van afgelopen periode – leerlingen – leerkrachten – ouders  
- Groep 1/2/3 is een grotere groep aan het worden. Het is een enthousiaste groep waarbij 
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extra ondersteuning wordt geboden voor de leerkracht door op woensdag groep 3 apart 
les te geven. Juf Mariette verzorgt deze lessen.  
- Voor groep 4/5 was de afgelopen periode rustig.  
- Voor groep 6/7/8 was het wat onrustiger o.a. door de wisseling van leerkrachten in 
verband met zwangerschapsverlof en de zorgvraag in de groepen. Door enkele 
interventies is er meer rust gekomen. Dit blijft een punt van aandacht voor het team, 
wordt nauwlettend in de gaten gehouden en direct acties op ondernomen indien nodig. 
De MR benadrukt het belang om balans te houden in de omvang van de groepen en de 
zorgvraag in de groepen om het voor zowel leerkrachten als leerlingen goed te houden. 
Jan Willem geeft aan dat in het aannamebeleid dit een belangrijk onderdeel is waar de 
Appelgaard nauwkeurig mee omgaat om het evenwicht te behouden.  

c. Verantwoording en begroting ouderbijdrage  
- Volgende keer op agenda. 

d. Terugkoppeling brainstorm Schoolplan  
- Jan Willem geeft aan dat hij het een zeer succesvolle avond vond met waardevolle input 
van ouders. De MR heeft hetzelfde beeld. De input van de avond is gedeeld met de 
aanwezige ouders. Jan Willem verwacht dat het nieuwe schoolplan na de meivakantie 
gereed is. De MR ontvangt een concept van het schoolplan om op te reageren. De ouders 
die aan de brainstorm hebben meegedaan ontvangen het schoolplan persoonlijk. De 
overige ouders kunnen het schoolplan inzien op school.  

e. Missie 
De missie die dit jaar is geformuleerd is goed opgepakt. In het team en in de klassen 
wordt aan de missie gericht aandacht besteed zodat de missie ook echt gaat leven.  

f. Toepassing en borging identiteit binnen de Appelgaard 
Zie punt a. Dit wordt volgend jaar één van de speerpunten.  

g. Format opbrengsten 
De opbrengsten per groep ontwikkelen zich goed. Daar waar vorig jaar nog 
aandachtspunten waren, gaan de ontwikkelingen dit jaar goed. De extra zorg werpt in die 
groepen duidelijk zijn vruchten af. Voor de beoordeling van de school is relevant hoe de 
groepen 8 scoren. De groep 8 van dit jaar heeft in de proeftoets boven het landelijke 
gemiddelde gescoord. Dat is goed. De daadwerkelijke eindtoets komt altijd iets lager uit 
dan de proeftoets. De verwachting is dat die op het gemiddelde komt. Ook dat zou een 
prima score zijn. 

h. Formatie n.a.v. leerlingenaantal 
Voor volgend jaar is de verwachting dat de Appelgaard door groeit naar 70 leerlingen. Er 
komen gedurende het volgende schooljaar naar verwachting 6 kinderen in groep 1 bij 
waardoor groep 1 rond de 10 à 11 kinderen uitkomt.  
Door deze ontwikkeling mag De Appelgaard volgend jaar met 4 klassen draaien. Dat 
betekent ook vier leerkrachten. Of dit het jaar erna ook nog mogelijk is, is onzeker. 
Hierover zal zorgvuldig richting ouders worden gecommuniceerd.  

i. Informatie vakantierooster 
Er is een concept vakantierooster beschikbaar:  
21 oktober start herfstvakantie; 1 week 
23 december start kerstvakantie; 2 weken 
24 februari start voorjaarsvakantie; 1 week 
27 april start meivakantie; 2 weken 
20 juli start zomervakantie; 6 weken 
Er is volgend jaar weinig ruimte om studiedagen in te plannen. Dat is voor het team niet 
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optimaal. Het idee is om twee dagen voor de herfstvakantie als studiedagen aan te 
wijzen. Dit is echter nog niet zeker.  

j. Begroting van de HSN  
De Appelgaard komt met vier klassen voor volgend jaar net boven het budget uit dat op 
basis van het aantal leerlingen beschikbaar zou zijn. De HSN heeft voldoende middelen en 
is akkoord met een iets hoger budget voor de Appelgaard. 

k. Verkiezing (G)MR voor volgend schooljaar 
Er loopt geen termijn af voor de MR en ook niet voor de GMR. Verkiezingen zijn dus voor 
komend schooljaar niet aan de orde. 
 

6) Verslag en agenda GMR-vergaderingen 
Bij de laatste GMR vergadering is Alieke geweest, Annemarie niet. Hier is nog geen verslag 
van beschikbaar. Die keer ervoor ging over financiën en daar kwam uit naar voren dat de 
buffer van de HSN goed is. De nieuwe directeur is aangekondigd. Daarnaast is medegedeeld 
dat de Appelgaard een busje heeft die ook beschikbaar is voor alle scholen van de HSN 
buiten de school-ophalen tijden.  
 
7) Info personeelskamer 
Het team draait weer goed dit jaar. Er is een goede sfeer en veel enthousiasme. 
Juf Annemarie is met zwangerschapsverlof. Meester Mark heeft een goede start gemaakt in 
groep 6/7/8. Juf Anne is zwanger. Zij zal in de herfst met verlof gaan. Het is nog niet duidelijk 
hoe de Appelgaard dit opvangt.  
 
8) Punten MR de Appelgaard  
a) Speerpunten MR 

- Leerlingen aantal: Zie punt 5.h. het leerlingenaantal ontwikkelt zich goed. De 
samenwerking met Bzzzonder verloopt goed en helpt de Appelgaard vooral in de 
profilering naar buiten toe. Het aantal leerlingen dat zich via Bzzzonder bij de Appelgaard 
aanmeldt is beperkt. In dat licht stoppen de Appelgaard en Bzzzonder ook met de 
verrijkingsgroep voor peuters. Dit brengt niet op wat werd verwacht.   
De MR wijst hierop nogmaals op het belang om balans te houden in de omvang van de 
groepen en de zorgvraag in de groepen voor zowel leerkrachten als leerlingen. Dit speelt 
bij meer ouders. Jan Willem geeft aan dat de Appelgaard zorgvuldig en streng is in het 
aannamebeleid. De Appelgaard heeft ook een aantal leerlingen afgewezen vanwege een 
te grote zorgbehoefte.  
- Communicatie  
MR vindt het belangrijk goed over het aantal klassen volgend jaar (4 klassen) en de 
onzekerheid over het aantal klassen na volgend jaar goed te communiceren met ouders. 
Daarnaast vraagt de MR aandacht voor de regels t.a.v. de leerlingen en dat deze ook 
bekend zijn bij de overblijfouders.  
 

 
9) Info plein 
Vanaf het schoolplein zijn de volgende vragen/punten naar voren gekomen:  
- Met meer leerlingen wordt het parkeren ook steeds lastiger. De vraag is of het mogelijk is 
om op het parkeerterreinen vakken te markeren zodat er meer auto’s kunnen parkeren. Dit 
wordt geregeld. Ook wordt bekeken hoe het parkeren anders in te richten om meer auto’s 
kwijt te kunnen.  
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- Als er te weinig lokalen zijn voor de Appelgaard, is het dan mogelijk om het Bzzzonder 
lokaal te gebruiken indien Bzzzonder hier geen gebruik van maakt (bijv op vrijdag)? Jan 
Willem geeft aan dat dit zeker kan. Hij zal dit ook met Bzzzonder bespreken.  
 
10) Rondvraag 
De volgende vergadering wordt 29 mei om 19.30 uur. 
 
11) Sluiting  
Mariette sluit af met een gebed. 
 
 
 


