
Jaarverslag 2018 – 2019 MR De Appelgaard 
 
 
 
 
1. Inleiding 
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Appelgaard 
over het schooljaar 2018 – 2019. In dit jaarverslag beschrijven wij in hoofdlijnen waar de MR 
zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de 
achterban – ouders en personeel – hierover te informeren. 
 
 
2. Wat doet de MR? 
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het 
onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie 
van de school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld de speerpunten van de 
school, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en de 
behaalde resultaten van de leerlingen. 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies 
en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, 
instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag 
worden ná instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een 
aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en welzijn, de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de 
formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een klankbord voor de directie en een kanaal 
voor ouders met vragen of opmerkingen. 
 
 
3. Hoe is de MR samengesteld?  
In schooljaar 2018 – 2019 heeft de MR van De Appelgaard de volgende samenstelling gehad: 
  

Naam Functie Aanvang Aftredend Herkiesbaar? 
Annemarie van Gelder Oudergeleding Augustus 2018  Juli 2021 Nee 
Ivanca Zwinkels Oudergeleding 

(Secretaris)  
Augustus 2018 Juli 2021 Ja 

Riana Fikse Personeelsgeleding 
(Voorzitter) 

Augustus 2017 Juli 2020 Ja  

Mariëtte Vreekamp  Personeelsgeleding Augustus 2018  Juli 2021 Ja 
 
De MR vertegenwoordigt het personeel en de ouders in kwesties op schoolniveau. Op HSN-
niveau functioneert een gezamenlijke MR (GMR). In de GMR worden de schooloverstijgende 
(gezamenlijk) onderwerpen besproken. De Appelgaard wordt daarin vertegenwoordigd door 
Annemarie van Gelder en Alieke de Jong. 
 
 
 
 



Verkiezingen 
De samenstelling is tijdens dit schooljaar hetzelfde gebleven. Er zijn geen verkiezingen 
geweest voor nieuwe MR-leden omdat er geen termijn afliep. De eerstvolgende termijn 
eindigt aan het einde van volgend schooljaar, 2019 – 2020.  
 
4. Hoe vaak heeft de MR vergaderd?  
De MR van De Appelgaard vergadert gemiddeld 4 à 5 keer per schooljaar. Alle vergaderingen 
zijn openbaar tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden 
kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen 
betreffen. Alle vergaderingen in het afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van 
de MR-vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele 
ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er verder 
jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de 
formatie, het schoolplan en de schoolgids. 
De MR van De Appelgaard nodigt over het algemeen de directie uit voor de overleggen 
zodat de MR direct kan overleggen met de directie over actuele zaken.  
 
De MR heeft in dit schooljaar 5 keer vergaderd. Daarbij is de schooldirecteur aanwezig 
geweest tijdens de vergaderpunten waarbij dit gewenst was. Er zijn verslagen van de 
vergaderingen gemaakt welke zijn te vinden op de website van De Appelgaard.  
 
 
5. Welke onderwerpen heeft de MR besproken? 
Hieronder volgt een korte toelichting over de belangrijkste onderwerpen die het afgelopen 
schooljaar aanbod zijn gekomen. 
 
Voortgang speerpunten van De Appelgaard 
De school heeft het afgelopen jaar drie speerpunten gehad. In alle MR-vergaderingen heeft 
de MR met de directie gesproken over de voortgang op deze punten. De speerpunten in het 
afgelopen schooljaar waren: 

- Taal en spelling: de introductie van de nieuwe spellingsmethode Staal. De MR heeft 
de ontwikkeling gevolgd. Het team van de Appelgaard is positief, blij met de keuze 
van de methode en de didactiek. Ook de resultaten van de kinderen zijn goed. 

- Zorgstructuur: het team heeft een nieuwe zorgstructuur ontwikkeld. 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 van de kinderen te volgen en te bespreken.  

- Thematisch werken: het team is enthousiast over thematisch werken en in het 
afgelopen schooljaar is dit verder vormgegeven.  

De MR heeft de ontwikkelingen op deze speerpunten gevolgd en steunt deze speerpunten 
en de ontwikkeling daarin. 
   
Voortgang speerpunten van de MR 
De MR heeft het afgelopen jaar ook een aantal speerpunten gehad. In de MR-vergaderingen 
heeft de MR met de directie gesproken over ontwikkelingen op deze punten. De 
speerpunten in het afgelopen schooljaar waren: 



- Communicatie: we hebben aandacht gevraagd voor goede communicatie tussen 
ouders en school. Dat is het afgelopen jaar goed verlopen. Verder zijn in het systeem 
Parnassys meer zaken inzichtelijk gemaakt voor ouders zoals de resultaten van hun 
kinderen. 

- Effecten landgoed en samenwerking Bzzzonder op groei leerlingenaantal: de 
ontwikkeling van het leerlingenaantal is dit schooljaar zeer goed gegaan. Daar 
hebben de inspanningen van school met onder andere de verdere ontwikkeling van 
het landgoed (buitenklas, picknick tafels, verkeersplein) en de schoolbus aan 
bijgedragen. In dit licht is ook gesproken over de verdeling van de leerlingen over vier 
klassen in schooljaar 2019 – 2020.  
De samenwerking met Bzzzonder is goed verlopen 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. 

- Veiligheid: de MR heeft gedurende het schooljaar ook veiligheid als speerpunt 
opgenomen. Het afgelopen jaar heeft de MR geregeld overleg gehad met de directie 
over de veiligheid op school in de klassen en op het schoolplein. Er zijn verschillende 
acties ingezet om de veiligheid op school te kunnen blijven borgen. Daarnaast heeft 
de MR het belang benadrukt 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. 

 
Schoolplan 
De Appelgaard heeft een brainstormavond georganiseerd voor ouders om input te leveren 
voor het schoolplan. Dit is zowel door ouders als door leraren als zeer positief ervaren. De 
input van deze avond is meegenomen in het schoolplan. Het concept schoolplan voor de 
komende jaren is besproken in de MR. De MR heeft vragen gesteld en input geleverd. De MR 
heeft vervolgens ingestemd met het definitieve schoolplan. 
 
Format opbrengsten 
De directie heeft de opbrengsten van de verschillende klassen toegelicht. De opbrengsten 
per groep hebben zich goed ontwikkeld. Daar waar vorig jaar nog aandachtspunten waren, 
gingen de ontwikkelingen dit jaar goed. De extra zorg werpt in die groepen duidelijk zijn 
vruchten af. Verder heeft groep 8 de hoogste score van de schoolvereniging HSN behaald! 
Een heel goede prestatie.  
 
Schoolgids 
De schoolgids is up to date gemaakt en voorgelegd aan de MR. De MR heeft ook ingestemd 
met de gewijzigde schoolgids.  
 
GMR 
De punten die voor De Appelgaard relevant waren zijn ook in de MR besproken. Voor het 
jaarverslag van de GMR verwijzen we naar de website van de HSN. 
 
Tot slot: hebben jullie als ouders of leraren vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van 
dit jaarverslag of hebben jullie andere vragen aan de MR, aarzel niet om dit ons te laten 
weten. 



 
 
Nijkerk, oktober 2019  
 
Medezeggenschapsraad basisschool De Appelgaard: 
 

Riana Fikse 
Annemarie van Gelder 
Mariëtte Vreekamp 
Ivanca Zwinkels 


