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Notulen MR-vergadering De Appelgaard 
Dinsdag 8 oktober 2019 

19:30 uur  
MR-leden 
Leerkrachten:  Mariëtte Vreekamp 
   Riana Fikse (voorzitter) 
Ouders:  Ivanca Zwinkels (secretaris, notulist) 
Directie:  Jan-Willem Korlaar 
 
1) Opening  
Riana heet iedereen welkom en meldt dat Annemarie van Gelder afwezig is door ziekte. 
Riana vertelt over de doopdienst van het kindje van juf Annemarie waar zij bij is geweest en 
laat een mooi lied uit de dienst horen: “Vader God, ik vraag me af”.  

 
2) Vaststellen definitieve agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3) Ingekomen stukken en mededelingen  
Geen. 
 
4) Actiepunten verslag laatste MR-vergadering  
De actiepunten van de laatste vergadering zijn besproken en afgehandeld. 
 
5) Info directie 
a. Voortgang speerpunten De Appelgaard 2019 - 2020 

Jan Willem licht toe: 
Identiteitsvorming: de aftrap is reeds gegeven om dit vorm te geven en het team gaat dit 
verder ontwikkelen.    
Thematisch werken: dit speerpunt richt zich op hoe De Appelgaard het onderwijs kan 
verankeren rondom de kerndoelen en gericht op vaardigheden. Jan Willem zal in de 
volgende vergadering meer toelichten zodat de MR een beter beeld krijgt.  
Portfolio rapport: het ontwikkelen van een nieuw rapport hoort bij de zorgstructuur. De 
aftrap hiervoor volgt tijdens de twee dagen studieverlof. Het team zal zorgvuldig een 
nieuw rapport opstellen. Iedere school moet bepaalde onderdelen standaard rapporteren 
om de ontwikkeling van het kind in beeld te krijgen. Daarnaast zijn er vrijheden voor 
iedere school wat nog meer op te nemen in een rapport aan bijvoorbeeld vaardigheden 
en/of identiteit. Ook de manier waarop de ontwikkeling wordt gepresenteerd en hoe het 
kind hierin te begeleiden is onderdeel van de ontwikkeling van het nieuwe rapport.   

b. Evaluatie van afgelopen periode – leerlingen – leerkrachten – ouders  
Het is drukker op school met 72 leerlingen, maar er is wel rust in de school. Met rust in de 
school is er ook volle aandacht voor onderwijs. Dat is een goede ontwikkeling. Er heerst 
een ontspannen sfeer.     

c. Missie  
De missie is nog steeds van toepassing. Het leeft in school en bij de leerlingen. Het hoort 
ook bij identiteitsvorming. Het doel is om de missie nog krachtiger vorm te geven. 

d. Format opbrengsten  
Voor volgende keer op agenda.  
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e. Taakbeleid evaluatie en komend schooljaar 
Het is van belang om een goede balans te houden tussen werkdruk en werklust. Dit gaat 
prima. Het is weliswaar een klein team maar het is goed en evenwichtig belegd. Alleen 
ARBO en BHV is een aandachtspunt omdat Annemarie nog afwezig is. Jan Willem 
probeert deze onderwerpen HSN breed te gaan organiseren en beleid op maken.   
Er zijn overigens voldoende BHV diploma’s waardoor er alle dagen in de week tenminste 
1 leerkracht is met diploma.  

f. Ondersteuningsprofiel 
Dit profiel is verplicht om openbaar te maken. Het geeft aan welke extra 
onderwijsbehoefte de Appelgaard aan leerlingen kan bieden. 
De MR stemt in met het profiel. 

g. Schoolzwemmen 
Jan Willem heeft mogelijkheden onderzocht en besproken in het team. Conclusie van het 
team van De Appelgaard is dat de school geen schoolzwemmen zal aanbieden. De 
redenen zijn: er is geen extra geld beschikbaar (zou dan bijdrage van ouders nodig zijn), 
organisatorisch heeft het behoorlijke impact en het heeft een (te) grote impact op de 
onderwijstijd omdat het zwemmen een hele middag in beslag zal nemen.  

 
6) Verslag en agenda GMR-vergaderingen 
Terugkoppeling komt de volgende keer. 
 
7) Info personeelskamer 
Er is de afgelopen periode veel ziekte in het team geweest. Het leken ook veel dezelfde 
klachten. In het team is besproken of dit een virus is of een uiting van “teveel op het bord”. 
Conclusie was dat het niet “teveel op het bord” is geweest.  
Juf Anne is nog niet bevallen. Ze zal naar verwachting weer terugkomen na de 
voorjaarsvakantie. 
 
8) Punten MR de Appelgaard  
a) Vergaderschema MR 

De vergaderingen zijn gepland op maandagen: 2 december, 30 maart, 18 mei en 29 juni. 
b) Verdeling van taken binnen MR 

Riana blijft voorzitter en Ivanca blijft secretaris. 
c) Activiteitenplan dit schooljaar 

Het activiteitenplan is besproken. Er zijn geen grote wijzigingen t.o.v. het voorgaande 
schooljaar. Aan de speerpunten van de MR wordt de renovatie toegevoegd en deze zullen 
we ook standaard agenderen om met de directie te bespreken. De andere MR 
speerpunten blijven staan: 
- Leerlingen aantal: het aantal is nu goed, maar moet ook na volgend schooljaar op peil 
blijven als relatief grote groepen uitstromen.  
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. 
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Gelijke regels tijdens de pauze, tijdens overblijven helpt voor zowel leerlingen, leraren en 
overblijfouders.  

d) Jaarverslag over schooljaar 2018 / 2019 
Het concept is besproken, aangepast op enkele punten en zal op de website komen te 
staan.  

e) Postmap 
Ivanca neemt postmap mee. 

 
9) Info plein 
Overblijf: vanuit het overblijfteam wordt aangegeven dat het een uitdaging is om in de 
onderbouw het overblijven rustig te laten verlopen. Een overleg met het overblijfteam is 
gepland om te bespreken hoe dit te verbeteren.  
Verder zijn er vooral positieve signalen op het schoolplein.  
 
10) Rondvraag 
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 2 december om 19.30 uur. 
 
11) Sluiting  
Riana sluit af met een gebed. 
 
 
 


