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Notulen MR-vergadering De Appelgaard 
Maandag 2 december 2019 

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  
Mariette leest voor uit “Dicht bij Jezus”.  

 
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. 
Thematisch werken komt een volgende keer op de agenda met extra tijd zodat Jan Willem 
dit uitgebreider kan toelichten.  
 
5) Info directie 
a. Voortgang speerpunten De Appelgaard 2019 - 2020 

Jan Willem licht toe: 
Identiteitsvorming: dit onderwerp heeft een centrale plek gehad in de studie-tweedaagse. 
Het team heeft zowel persoonlijk als inhoudelijk over identiteitsvorming gesproken en het 
onderwerp verder uitgewerkt.  
Thematisch werken: het team heeft een nieuw thema voorbereid en hierbij de 
doelencirkels geïntroduceerd. De implementatie en vervolgens borging hiervan vergt 
meer aandacht. Het team zal hier meer tijd aan besteden zodra de bezetting weer op 
volle sterkte is.    
Portfolio rapport: de eerste stappen om dit te ontwikkelen zijn gezet.  
Door ziekte in het team is besloten om langer de tijd te nemen om de speerpunten te 
realiseren. Deze zullen dus naar alle waarschijnlijkheid ook in het volgende schooljaar 
worden voortgezet. Het team blijft kritisch op het proces om de speerpunten vlot te 
realiseren maar binnen de tijd die hiervoor redelijkerwijs beschikbaar is.  

b. Evaluatie van afgelopen periode – leerlingen – leerkrachten – ouders  
Ondanks ziekten bij leraren en daardoor wisselingen van leerkrachten in groep 5-6 en 
groep 7-8 is de rust wel weer teruggekeerd. Het team probeert ziekte zoveel mogelijk zelf 
op te vangen. Alleen voor groep 5-6 is tijdelijk een leerkracht van buiten aangetrokken. In 
groep 7-8 is met juf Andrea het klimaat in de klas sterk verbeterd. Andrea heeft goed in 
beeld hoe de dynamiek in de klas werkt. Daarnaast gaat school ook met een extern 
persoon aan de slag om de groepsbinding te versterken. 
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c. Format opbrengsten 
Riana licht het format opbrengsten van eind vorig schooljaar toe. 
o Meer dan 1/3 van de 66 kinderen komen vanaf een andere basisschool (peildatum 

eind schooljaar 2018/2019). Deze zijn niet allemaal in 2018/2019 bij De Appelgaard 
gekomen, maar een deel ook al in eerdere jaren. De reden voor een overstap naar De 
Appelgaard is divers, zoals verhuizing maar ook extra zorg. Op dit moment is het 
aantal verwachte nieuwe leerlingen nog beperkt. Meestal gaan ouders na de 
voorjaarsvakantie rondkijken. De MR benadrukt ook dan weer kritisch te blijven 
kijken naar de balans in de groepen. 

o De groep 8 van vorig schooljaar heeft een heel mooie score behaald op de eindtoets. 
De Appelgaard heeft over de afgelopen drie jaar de score op de eindtoets verbeterd. 
De afgelopen twee jaar was de score boven de grens die de inspectie stelt en boven 
het landelijke gemiddelde. 

o De verwachting voor de groep 8 van dit schooljaar op basis van de NSCCT (niet 
schoolse cognitieve capaciteiten test) is dat De Appelgaard net op het landelijke 
gemiddelde zal komen en boven de grens van de inspectie. De groep 8 van het jaar 
daarna zal waarschijnlijk net onder het landelijke gemiddeld scoren maar wel in de 
goede bandbreedte voor de inspectie. 

o Vanuit de scores van alle groepen is er een aantal aandachtspunten geïdentificeerd:  
Begrijpend lezen: dit gaat inmiddels beter. 
Technische lezen: dit valt tegen en moet over alle groepen naar een hoger niveau. 
Acties zijn inmiddels ingezet. Voorbeelden hiervan zijn de leesdag en tutorlezen. 
Spelling: dit gaat inmiddels beter met de invoering van Staal. 
Doel van het team is om het potentieel van alle leerlingen te benutten. Daar worden 
de acties ook op ingezet.  

d. Veiligheid sociaal en fysiek  
De halfjaarlijkse enquête is onlangs weer bij de leerlingen afgenomen Er zijn hoge scores 
op welbevinden (voel het fijn voor jou om op school te zijn). Er zijn geen bijzondere 
punten uit de enquête gekomen. De meeste leerlingen voelen zich veilig. Natuurlijk zijn er 
altijd enkele kinderen die zich minder veilig voelen. De kinderen die het betreft waren al 
in beeld en er was al actie op ondernomen. Dit wordt voortgezet.  

e. Verantwoording en begroting ouderbijdrage  
Volgende keer op agenda. 

f. Schoolplan – managementcontract  
Het managementcontract beschrijft de speerpunten van de Appelgaard. De speerpunten 
zijn weer afgeleid van het meerjarige schoolplan. De evaluatie van de speerpunten vindt 
in januari plaats en dan zal het daarna ook op de agenda van de MR komen. 

g. MR-reglement 
Geen nieuwe inzichten. 

h. Renovatie van het schoolgebouw in 2021 
De renovatie richt zich op noodzakelijk vervangingen. Dit kost circa Euro 400.000. Het 
verbeteren van bijvoorbeeld de toiletten en de elektriciteit is geen onderdeel van het 
noodzakelijke maar moet wel gebeuren. Verder is er een aantal wensen: 1. Aanpassen 
van het klokhuis naar een multifunctionele ruimte voor theater, speellokaal, leercentrum, 
2. Inrichten van de school zodat deze aansluit bij het huidige onderwijsconcept en 3. 
Benutten van de zolderruimte. 
In januari komt een architect om mee te denken wat de mogelijkheden zijn. 
Inmiddels is duidelijk dat de gemeente Euro 500.000 beschikbaar stelt om in 2021 de 
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school te renoveren. Daarnaast stelt ook de HSN Euro 45.000 beschikbaar. Ook 
onderzoekt de HSN welke subsidies eventueel nog benut kunnen worden. Tot slot denkt 
het team ook na over mogelijke acties om extra geld in te zamelen bijvoorbeeld door het 
organiseren van een veiling en/of het uitbrengen met een tijdschrift voor de buurt met 
reclameopbrengsten. Hierbij zal goed worden nagedacht over de verschillende 
doelgroepen en wie te benaderen voor sponsoring/geld. Afhankelijk van het beschikbare 
budget kunnen één of meer wensen ook nog worden gerealiseerd. 
Verder onderzoekt het team of de renovatie in de schoolvakantie kan gebeuren zodat de 
overlast beperkt blijft. Dit hangt uiteraard ook af van de omvang van de renovatie. 

 
6) Verslag en agenda GMR-vergaderingen 
De laatste vergadering van de GMR was De Appelgaard niet vertegenwoordigd. Het verslag 
van die vergadering volgt nog. 
 
7) Info personeelskamer 
Juf Arida en Andrea zijn nog gedeeltelijk afwezig. De afwezigheid is goed opgevangen met 
tijdelijke hulp. De aandacht gaat vooral uit naar groep 8 om daar zoveel mogelijk stabiliteit te 
bieden. Juf Annemarie start met re-integratie door wekelijks een dagdeel in de klas mee te 
draaien.   
 
8) Punten MR de Appelgaard  
a) Communicatie tussen school en ouders MR 

De Appelgaard heeft alle ouders geïnformeerd over de situatie met zieken en opvang en 
geprobeerd alles zo goed mogelijk door te laten lopen.  

b) Effecten landgoed en samenwerking Bzzzonder 
Op dit moment is geen verdere groei in leerlingaantallen voorzien. Waarschijnlijk zullen er 
in de tweede helft van het schooljaar weer meer vragen komen van ouders die een school 
zoeken.  

c) Renovatie van het schoolgebouw 
Zie agendapunt 5h. 

d) Veiligheid op school 
Het team is gericht op het borgen van de veiligheid in de klas en op het schoolplein. Er is 
daar waar nodig ook extra begeleiding. Dit helpt. Nu er meer wisselingen zijn met de 
leerkrachten is dat ook direct merkbaar in de stabiliteit in de klas, met name in groep 7/8. 
Dit laat zien dat de aandacht voor veiligheid nodig blijft. 

 
9) Info plein 
De overblijf heeft een nieuw systeem geïntroduceerd. Dit verloopt over het algemeen goed. 
Het overblijfteam en de ouders die hun kinderen laten overblijven zijn nog aan het wennen. 
Stap voor stap wordt het digitale systeem ingevoerd.  
Het overblijven in de onderbouwgroep gaat nu ook weer goed.  
 
10) Rondvraag 
De volgende vergadering vindt plaats op 30 maart 2020 om 19.30 uur. 
 
11) Sluiting  
Mariëtte sluit af met een gebed. 
 


