Notulen MR-vergadering De Appelgaard
Maandag 25 mei 2020
19:30 uur
MR-leden
Leerkrachten:
Ouders:
Directie:

Mariëtte Vreekamp
Riana Fikse (voorzitter)
Annemarie van Gelder
Ivanca Zwinkels (secretaris, notulist)
Jan-Willem Korlaar

1)
Opening
Riana leest een passage voor uit Spreuken waar zij de laatste periode veel aan heeft gehad.
2)
Vaststellen definitieve agenda
Doordat de reguliere MR-vergadering van maart niet is doorgegaan vanwege de Coronamaatregelen staan er nu veel onderwerpen op de agenda. Een aantal onderwerpen wordt
doorgeschoven naar de volgende MR-vergadering.
3)
Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.
4)
Actiepunten verslag laatste MR-vergadering
De actiepunten van de laatste vergadering staan op de agenda.
5)
Info directie
a. Corona: maatregelen – ervaringen leerlingen, leerkrachten
Jan Willem geeft aan dat na het besluit om scholen in Nederland te sluiten het team
direct is gestart met het omschakelen naar thuisonderwijs. Het team heeft daar hard aan
gewerkt. Het omschakelen heeft een mooi resultaat opgeleverd. Dat is ook door ouders
zeer gewaardeerd. Het doel van het team was om de meest essentiële zaken door te
laten gaan om achterstanden zoveel mogelijk te beperken. Hoewel het nog moeilijk is om
op dit moment te zeggen of er achterstanden zijn, is de inschatting van het team dat het
erg meevalt. De kinderen hebben in ieder geval weer meer geleerd over hun
vaardigheden en identiteit door het krijgen van onderwijs in deze nieuwe situatie. Het
team toetst nu waar de kinderen staan. De HSN en ook De Appelgaard heeft besloten in
deze periode niet alle citotoetsen af te nemen. Er worden wel cito toetsen afgenomen op
spelling, technische lezen en methode rekenen om zo het onderwijsaanbod af te
stemmen op wat er in de groepen nodig is. Jan Willem geeft aan trots te zijn op het team,
de ouders en de leerlingen. Als de scholen op 8 juni weer helemaal open gaan, is het team
daar ook weer klaar voor.
Op de vraag van de MR of er een alternatief gevonden kan worden voor Tweede
Pinksterdag zodat alle kinderen in die week toch 11 lesuren krijgen, licht Jan Willem toe
dat het niet mogelijk is met lesuren te schuiven door de uren die de leerklachten reeds
maken.
b. Corona – tussentijds overleg met de MR
Jan Willem heeft in de periode half maart t/m half mei de MR op diverse momenten
geïnformeerd over de te nemen Corona-maatregelen.
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o Tussentijdsoverleg MR op 17 maart: Jan Willem heeft aan het begin van de
schoolsluiting toegelicht dat het team hard werkt om het onderwijs zo goed mogelijk
thuis voort te zetten. Dit gaat door middel van weekplanningen, de ‘gewone’ boeken
en schriften en instructies via YouTube of MS teams. Het lesaanbod is in eerste
instantie gericht op herhalen met beperkte nieuwe instructies. Jan Willem verwacht
een achterstand op te lopen omdat het de vraag is of bepaalde nieuwe stof via
YouTube goed uitgelegd kan worden voor alle leerlingen. Het team wil voorkomen dat
de kinderen die makkelijker mee kunnen te ver voor gaan lopen t.o.v. de kinderen die
wat meer moeite hebben [Op dit moment lijken de achterstanden echter mee te
vallen. Zie ook agendapunt a.]
o Tussentijdsoverleg op 22 april: Jan Willem heeft op het moment dat de scholen weer
open mochten de MR gevraagd in te stemmen met het schoolschema dat vanaf 11 mei
geldt. Dit schema is erop gericht dat 50% van de kinderen per dag aanwezig is en dat
alle kinderen 11 uur aan onderwijs krijgen op school. Naast het programma op school,
zorgt het team ook voor een programma voor de kinderen op de dagen / dagdelen dat
zij niet naar school gaan. De bovenbouwklassen gaan 2 hele dagen naar school. De
onderbouwklassen gaan halve dagen naar school. Op woensdag is iedereen vrij. De
Appelgaard biedt in sommige gevallen opvang aan. De MR heeft ingestemd met het
voorgestelde schema.
c. Voortgang speerpunten De Appelgaard 2019 - 2020
De uitvoering van de speerpunten is door ziekten in het team aan het begin van het jaar
en de Corona crisis vertraagd. De realisatie van de speerpunten schuiven naar het
volgende schooljaar.
d. Renovatie van schoolgebouw
Jan Willem licht het uiteindelijke concept ontwerp voor de renovatie van de school toe.
Dit ontwerp bevat een leerplein met een keuken. Dit is een nieuwe open
gemeenschappelijke ruimte waar bijvoorbeeld ook de buurtvereniging gebruik van kan
maken. De huidige lokalen blijven zoveel mogelijk intact. De huidige keuken, hal,
opbergruimten, wc en teamkamer worden anders ingedeeld.
Het is onmogelijk gebleken om in het gebouw te blijven zitten tijdens de verbouwing. Ook
noodlokalen op het terrein blijkt financieel niet haalbaar. De Appelgaard zal daarom
tijdelijk verhuizen naar de Bizetlaan in Nijkerk. Het team realiseert zich dat dit zou kunnen
leiden tot logistieke problemen bij enkele ouders. Daar zal ook nog aandacht aan worden
besteed. De verwachting is dat De Appelgaard in maart 2021 verhuist en vervolgens in
september het schooljaar 2021/2022 weer in het eigen gerenoveerde gebouw kan
beginnen. Het ontwerp en de haalbaarheid wordt binnenkort in een stuurgroep
besproken.
Jan Willem geeft aan dat er een voldoende budget is om de noodzakelijke renovaties te
kunnen uitvoeren. Deze worden door de gemeente gefinancierd. Voor de extra’s in het
ontwerp heeft de HSN geld beschikbaar gesteld. De vraag is of alle extra’s gerealiseerd
kunnen worden. Het team werkt met een prioriteitenlijst t.a.v. de wensen. In het
onderzoek tot nu toe zijn reeds enkele meevallers gebleken (bijv. minder isolatie nodig
dan ingeschat). Mogelijke tegenvallers zouden in het elektra kunnen zitten.
Ouders zijn al eerder geïnformeerd dat de hele school naar de Bizetlaan zal verhuizen
voor een periode van een half jaar. De MR vraagt om regelmatig aandacht te blijven
besteden aan de renovatie en de verhuizing zodat ouders zich tijdig kunnen voorbereiden
op een langere reisafstand naar school.
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e. Formatie n.a.v. leerlingenaantal
De huidige leerkrachten blijven ook volgend jaar voor dezelfde groepen staan met
uitzondering van juf Klazien Beukhof. Voor groep 5/6 zal juf Arida weer 4 dagen per week
invullen. De vijfde dag is nog niet ingevuld. Ook de positie van IB-er (intern begeleider) is
open door het vertrek aan het einde van dit schooljaar van Riana Fikse. Juf Bea
Oosterhuis blijft ook volgend jaar één dag verbonden aan De Appelgaard. Jan Willem zal
volgend jaar voor drie dagen per week directeur zijn. Eén dag is voor ouderschapsverlof
en de vijfde dag zal Jan Willem binnen de HSN actief zijn. Het budget van de Appelgaard is
eigenlijk te beperkt om de kosten van een full time directeur te dragen. Daarom gaat Jan
Willem zich ook HSN-breed inzetten.
Ellie, de administrateur die alle financiële zaken voor De Appelgaard regelt, gaat binnen
de HSN een andere rol vervullen. Daar komt Nel Broers voor in de plaats. Zij is al actief
binnen de HSN.
Er zijn op dit moment 81 leerlingen. Aan het einde van dit schooljaar zullen er 11
leerlingen weggaan. Er zullen in september 2 leerlingen bij komen. De Appelgaard start zo
met 72 kinderen. In de loop van volgend schooljaar komt er 1 leerling bij. Aan het einde
van het volgende schooljaar zullen circa 10 leerlingen de school verlaten. Met deze
leerlingaantallen zullen er de komende twee jaar waarschijnlijk nog wel vier klassen
kunnen blijven. Om dit daarna ook te kunnen blijven doen, moet het leerlingenaantal wel
weer toe gaan nemen.
Bzzzonder groeit de laatste tijd fors. Wellicht leidt deze stijging in het aantal kinderen ook
tot een stijging in nieuwe aanmeldingen bij De Appelgaard.
f. Informatie over vakantierooster
Het vakantierooster voor schooljaar 2020/2021 heeft reeds in de nieuwsbrief gestaan. De
meivakantie is iets later gepland dan dit schooljaar het geval was. Het worden de twee
weken waar ook het Hemelvaartsweekend in valt. Op deze manier blijft er meer ruimte
over voor studiedagen. De studiedagen zijn tot aan de Kerstvakantie gepland. Daarna nog
niet. Dat hangt af van het moment van verhuizen.
g. Verkiezing (G)MR voor volgend schooljaar
Riana zal volgend schooljaar de MR verlaten. Verder verloopt er geen termijn van (G)MR
leden. Jan Willem zal in het team bespreken wie Riana in de MR zal gaan opvolgen.
h. Evaluatie van missie en speerpunten en speerpunten voor volgend jaar
Hoewel de uitvoering van de speerpunten vertraging heeft opgelopen is er op de
gewenste aanpassing van het rapport wel ontwikkeling geweest. Ook op
identiteitsvorming zijn stappen gemaakt. Volgend jaar zal het team zich op de praktische
kant, de toepassing ervan richten.
i. Nieuwe rekenmethode
De Appelgaard moet voor de zomervakantie een nieuwe rekenmethode kiezen voor
groep 3 t/m 8. De huidige methode heeft laten weten leerlingsoftware niet meer te
ondersteunen. Vrij laat daarna is gebleken dat het niet meer ondersteunen van de
leerlingsoftware eigenlijk ook betekent dat De Appelgaard deze methode niet meer kan
gebruiken. De Maranatha heeft al onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwe
rekenmethoden. Er zijn in die selectie twee methoden over gebleven. Die methoden
passen ook bij onze manier van lesgeven. Juf Klazien is rekenspecialist en komt ook bij
deze twee methoden uit. De komende weken zal het team een keuze gaan maken. De
overgang naar Staal, de nieuwe spelling methode had behoorlijke impact. De nieuwe
rekenmethode zal een minder grote impact hebben.
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j. Toekomst De Appelgaard
Dit onderwerp komt op een ander moment op de agenda. Jan Willem deelt wel alvast een
zorg over de ontwikkeling van het leerlingenaantal op de lange termijn. Om leerlingen en
ouders enthousiast te maken voor De Appelgaard blijft het vasthouden en creëren van
positieve communicatie momenten belangrijk.
k. Parro communicatie app voor scholen en ouders
De Appelgaard is een proefabonnement aangegaan met Parro. Dit is een app waarmee De
Appelgaard op een makkelijke manier met ouders kan communiceren. Dit kan schoolbreed of per groep. De app voldoet aan de AVG richtlijnen. Binnenkort zullen ouders
hierover geïnformeerd worden en start de proefperiode.
6)
Verslag en agenda GMR-vergaderingen
Het verslag van de laatste vergadering volgt nog.
7)
Info personeelskamer
Juf Annemarie is volledig hersteld. Juf Andrea en juf Arida zijn bijna volledig hersteld. Zo is
het team weer bijna op volle sterkte.
8)
Punten MR de Appelgaard
a) Communicatie tussen school en ouders MR
De MR heeft nauwelijks reacties van ouders vernomen over de afgelopen tijd. De
thuissituatie zal waarschijnlijk een grote rol hebben gespeeld met hoe het de afgelopen
tijd ervaren is.
b) Effecten landgoed en samenwerking Bzzzonder
Zie agendpunt 5e.
c) Renovatie van het schoolgebouw
Zie agendapunt 5d.
d) Veiligheid op school
Er is wat zorg bij ouders over het desinfecteren van de handen van de kinderen. De vraag
is of vaak desinfecteren wel goed is voor hun huid. De Appelgaard geeft aan dat kinderen
ook hun eigen zeep mee mogen nemen. Niet wassen is echter geen optie. Geregeld
handen wassen is namelijk het protocol van het RIVM.
e) Postmap 9)
Info plein
Er is geen plein.
10)
Rondvraag
Kinderen vinden het lastig dat ze voor en na school niet mogen spelen op het plein terwijl ze
tijdens school wel mogen spelen op het plein. Het beleid van de HSN is dat iedereen na
school direct naar huis gaat. Ouders komen kinderen ophalen en mogen niet op het
schoolplein blijven. Die regel geldt dan voor iedereen, dus ook voor de kinderen die zelf naar
school en naar huis gaan.
De volgende vergadering is 2 juli 2020 om 18.30.
11)
Sluiting
Riana sluit af met een gebed.
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