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Notulen MR-vergadering De Appelgaard 
Woensdag 26 juni 2019 

18:00 uur  
MR-leden 
Leerkrachten:  Mariëtte Vreekamp 
   Riana Fikse (voorzitter) 
Ouders:  Annemarie van Gelder 
   Ivanca Zwinkels (secretaris, notulist) 
Directie:  Jan-Willem Korlaar 
 
1) Opening  
Mariëtte heet iedereen welkom en leest een lied voor dat van toepassing is op De 
Appelgaard. 

 
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.  
 
5) Info directie 
a. Voortgang speerpunten De Appelgaard 2018 - 2019 

Jan Willem licht toe: 
Het team van De Appelgaard heeft gisteren tijdens de studiedag de speerpunten 
geëvalueerd. 
Taal en spelling: heeft het team heel positief ervaren. Er is organisatorisch nog wel wat 
verbetering mogelijk, maar dat groeit de komende jaren vanzelf door meer ervaring op te 
doen. Het team is blij met de keuze van de methode en de didactiek. De resultaten van de 
kinderen zijn ook weer gegroeid t.o.v. de vorige keer. 
Zorgstructuur: de zorgstructuur is goed geland. De ontwikkeling per kind is nu in één 
document opgenomen over alle jaren heen. De opzet van het document maakt het ook 
mogelijk om gemakkelijker per groep en ook op schoolniveau de ontwikkelingen te volgen 
en te bespreken.   
Thematisch werken: het team vindt dit mooi onderwijs met mooie hoogtepunten voor de 
kinderen. Een aandachtspunt is dat het aanbod wel goed gekaderd en betekenisvol blijft. 
Volgend jaar zal het thematisch werken schoolbreed worden ingestoken met voor iedere 
groep een passende invulling zodat er verbinding blijft tussen de groepen. In een thema 
moeten altijd de drie punten kennis, identiteit en vaardigheden aan bod komen.  

b. Evaluatie van afgelopen periode – leerlingen – leerkrachten – ouders  
Er is meer rust in de school naar het einde van het schooljaar toe. De groepen zijn op een 
ontspannen manier bezig met het afronden van het schooljaar. Daar wordt hard aan 
gewerkt maar iedereen in het team kan het hoofd boven water houden. 
Rond leerlingen is het ook rustiger dan in de vorige periode hoewel de leerlingen wel toe 
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lijken te zijn aan vakantie. De vermoeidheid slaat toe en dat is te merken aan de 
concentratie. Ook het warme weer van de afgelopen tijd speelt hierin een rol.    

c. Verantwoording en begroting ouderbijdrage  
- Jan Willem zal deze per mail rondsturen. 

d. Schoolplan en managementcontract  
Het schoolplan zal per mail worden rondgestuurd waarna de MR leden per mail kunnen 
reageren.  

e. Wijzigingen schoolgids 
Jan Willem heeft Mattanja Huising gevraagd de schoolgids door te lezen als ‘nieuwe’ 
ouder en te bekijken wat opvalt, onduidelijk is, niet klopt etc. Zij bespreekt dit met Jan 
Willem en samen met de opmerkingen van Jan Willem verwerkt Mattanja dit in de 
schoolgids. Mattanja heeft aangeboden school te helpen bij maken/aanpassen van 
document. Dat stelt het team zeker op prijs. De update van de schoolgids komt in de 
laatste schoolweek op de site te staan. 

f. Format opbrengsten inclusief cito scores en dia eindtoets 
Dit is nog niet gereed en zal de eerstvolgende vergadering in het volgende schooljaar aan 
de orde komen. In de jaarplanning is het beter om dit in september/oktober op te nemen. 
Ivanca past dit in de jaarplanning aan. 

g. Speerpunten volgend schooljaar 
Thematische werken: hierbij zal de focus komen te liggen op kerndoelen en 
vaardigheden. Hierbij wordt o.a. een doelencirkel gebruikt die bestaat uit allerlei 
vaardigheden. Deze cirkel helpt om bewust vaardigheden te kiezen en te bepalen aan 
welke kennis je de vaardigheden wilt koppelen. Het team zal hier samen met de 
leerlingen intensief mee werken tot aan de Kerst. Daarna zal de focus liggen op het 
introduceren en werkbaar maken van de themawand. De themawand helpt de leraar om 
de kinderen te informeren en actief bij het thema betrokken houden: wat doen we? waar 
zijn we nu? wat komt er nog? Dit biedt inzicht voor de leerlingen.  
Zorgstructuur: deze zal het team verder verdiepen. Ook zal de weekplanning aangepast 
worden zodat die bij de zorgstructuur aansluit en zullen de onderwijsassistenten hierbij 
betrokken worden zodat al het aanbod op elkaar is afgestemd.  
Identiteit: een leerlijn wordt ontwikkeld voor groep 1 t/m 8. Deze zal gericht zijn op 
algemene identiteit en de christelijke identiteit. Het doel is persoonlijkheidsvorming. 
Ieder kind leert zichzelf beter kennen. Het aanpassen van het rapport zodat ook 
vaardigheden een plek krijgen hoort hier ook bij.  

h. Taakbeleid evaluatie en volgend schooljaar  
Verplaatsen naar september. Actie van Ivanca. 

i. Jaarkalender: 
De vakanties zijn inmiddels definitief. Ook de studiedagen zijn vastgesteld.  
Studiedagen: 17 en 18 oktober, 30 oktober HSN breed, 19 februari 2020, 20 april 2020 in 
de middag, 23 juni 2020 in de middag. Vakanties en studiedagen zullen ook in de 
nieuwsbrief worden gecommuniceerd. 
Verder is volgend schooljaar het schoolkamp gepland voor 2, 3 en 4 oktober voor de 
groepen 7 en 8.  
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6) Verslag en agenda GMR-vergaderingen 
In de laatste GMR vergadering kwam het schoolplan voor de komende jaren van de HSN 
overkoepelend kwam aan de orde. Het strategisch beleidsplan is op de rit. Het bestuur was 
aanwezig en lichtte toe dat er nieuwe mensen worden gezocht voor in het bestuur.  
Verder is gesproken over het aanbod van plusklassen. Er is op de HSN meer vraag dan dat er 
plekken voor leerlingen zijn. Echter, in principe zouden de leerlingen die dit nodig hebben, 
terecht moeten kunnen.  
 
7) Info personeelskamer 
Annemarie gaat waarschijnlijk niet starten aan het begin van het schooljaar. Het team vangt 
dit intern op doordat de nieuwe collega, Andrea de eerste tijd vier dagen voor groep 7 en 8 
zal staan. Jan Willem vangt dan één dag op in 7 en 8. Mariette vangt vervolgens de dag van 
Jan Willem in groep 5 en 6 op. Dit biedt voor de leerlingen de meeste rust.  
Het team heeft kennis gemaakt met de nieuwe collega, Andrea. Iedereen was positief.   
 
8) Punten MR de Appelgaard  
a) Speerpunten MR 

- Leerlingen aantal: dit is nu goed, maar moet ook na volgend schooljaar op peil blijven als 
relatief grote groepen uitstromen (huidige groep 7 en 6).  
Wat in dit kader ook van belang is, is hoe de klassen gefaciliteerd kunnen worden binnen 
de school. Daarom kiest de MR als aanvullend speerpunt voor volgend jaar de renovatie 
om zo ook in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling, de keuzes en de 
financiën.  
- Communicatie: blijft als speerpunt voor volgend jaar.  
- Veiligheid: blijft als speerpunt voor volgend jaar. Bijvoorbeeld gericht op de regels op 
het schoolplein. Nu is er soms onduidelijkheid wat wel en niet mag bij het overblijven. 
Gelijke regels tijdens de pauze, tijdens overblijven helpt voor zowel leerlingen, leraren en 
overblijfouders.  

b) Jaarverslag over schooljaar 2018 / 2019 
In het jaarverslag legt de MR verantwoording af over wat de MR het afgelopen schooljaar 
heeft gedaan. Ivanca maakt een eerste concept. 
 

 
9) Info plein 
- 
 
 
10) Rondvraag 
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 8 oktober om 19.30 uur. 
 
11) Sluiting  
Mariëtte sluit af met een gebed. 
 
 
 
 
 


