Notulen MR-vergadering De Appelgaard
Donderdag 2 juli 2020
18:30 uur
MR-leden
Leerkrachten:
Ouders:
Directie:

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

1)
Opening
Mariëtte deelt aan iedereen een sleutelhanger met een hartje uit waarbij iedereen een
spreuk kan kiezen die goed bij hem / haar past. Een mooi gebaar om het schooljaar voor de
MR af te sluiten
2)
Vaststellen definitieve agenda
Een aantal onderwerpen schuiven naar volgende jaar.
3)
Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.
4)
Actiepunten verslag laatste MR-vergadering
De actiepunten van de laatste vergadering zijn besproken.
5)
Info directie
a. Speerpunten De Appelgaard 2019 - 2020
De uitvoering van de speerpunten is doorgeschoven naar volgend schooljaar. Wel is mede
door de Corona-periode meer ontwikkeling geweest dan verwacht in het nieuwe rapport
waarbij vaardigheden en de identiteitsvorming een grotere rol krijgen. Het rapport aan
het einde van dit schooljaar is niet het gebruikelijke rapport maar een rapport dat al meer
over vaardigheden en identiteit gaat.
De komende week zal het team van De Appelgaard een keuze maken voor de nieuwe
rekenmethode. Er zijn drie methodes door zowel leraren als leerlingen bekeken. Op basis
van de reacties wordt de keuze gemaakt.
b. Evaluatie van afgelopen periode leerlingen – leerkrachten – ouders
Jan Willem geeft aan dat hij aan de meeste leerlingen merkt dat het tijd is voor vakantie.
Ook was het wat onrustig op het schoolplein met enkele ouders. Jan Willem heeft met
deze ouders een gesprek gehad om de vragen en onduidelijkheden die er leefden te
verhelderen. Verzoek van het team aan alle ouders is om met vragen en opmerkingen ook
in deze tijd gewoon naar het team toe te blijven komen. Daar is ondanks de Corona
maatregelen nog steeds ruimte voor.
c. Thematisch werken
De uitgebreidere toelichting voor de MR wordt geagendeerd voor de tweede MRvergadering in het volgende schooljaar.
d. Verantwoording en begroting ouderbijdrage
Volgende keer op agenda.
e. Renovatie van schoolgebouw
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f.
g.

h.

i.

j.

k.

Jan Willem licht toe dat de renovatie een paar maanden is uitgesteld. Dit betekent dat de
verhuizing naar de Bizetlaan aan het einde van het volgende schooljaar zal plaatsvinden.
Schooljaar 2021/2022 zal dan aan de Bizetlaan starten waarna De Appelgaard dat
schooljaar zal afronden in het eigen gerenoveerde gebouw.
De plannen van de renovatie komen voor het budget te hoog uit. Uit besprekingen blijkt
dat vooral het verplaatsen van toiletten tot hoge kosten leidt. Nu wordt het plan
aangepast zodat toiletten zoveel mogelijk op dezelfde plek blijven en er verder toch nog
zoveel mogelijk van het oorspronkelijke plan kan worden gerealiseerd: een leerplein met
een keuken en een glazen pui zodat school en landgoed meer met elkaar in verbinding
staan.
Begroting HSN (ter info zoals vastgesteld door bestuur)
Volgende keer op de agenda
Uitkomsten toetsen afgelopen periode – impact thuisschool
De afgelopen periode zijn een aantal cito toetsen afgenomen zoals DMT en spelling.
Hieruit blijkt dat vrijwel alle leerlingen stabiel zijn gebleven en een aantal leerlingen is
zelfs vooruitgegaan. Dit sluit aan bij het beeld dat de leraren al van de kinderen hadden
sinds ze weer terug zijn op school.
Toekomst De Appelgaard: wat heeft de school in de toekomst nodig? Welke onderwerpen
te peilen/bespreken met ouders?
Volgend schooljaar organiseert De Appelgaard weer een ouder en leerling
tevredenheidspeiling. Alle HSN scholen doen dit aan het begin van het schooljaar zodat
thema’s die bij meerdere scholen zouden spelen ook HSN breed opgepakt kunnen
worden. Verder organiseert De Appelgaard rond de voorjaarsvakantie weer een
klankbordavond met ouders om met elkaar te bespreken waar De Appelgaard naar toe
moet ontwikkelen de komende jaren.
Verder zijn voor de toekomst van De Appelgaard op de langere termijn vooral leerlingen
nodig. Het team gaat weer actief aan de slag met reclame maken via folders, facebook en
instagram.
Wijzigingen schoolgids
De schoolgids is gewijzigd. Het concept is aan de MR rondgestuurd. Indien de keuze voor
de nieuwe rekenmethode is gemaakt, voegt Jan Willem dit nog toe aan de gids. Doel is de
aangepaste gids einde van het schooljaar online te zetten. Reacties op het concept zijn
welkom.
Activiteiten volgend schooljaar
De planning van de activiteiten van volgend schooljaar bespreekt het team aan het begin
van het volgende schooljaar. Wel is al bekend dat eind september het schoolkamp zal zijn
voor groep 7/8 en voor de andere groepen het schoolreisje.
Invulling MR na vertrek Riana
Juf Tineke neemt de rol van Riana over in de MR.

6)
Verslag en agenda GMR-vergaderingen
Annemarie licht de onderwerpen toe die aan de orde zijn geweest in de laatste vergadering.
Het ging onder meer over de functieomschrijvingen van het team, bij meerdere kerken
aansluiten dan nu het geval is, de organisatie van de zomerschool voor kinderen met
achterstanden. Ook is toegelicht dat de onderwijsinspectie over het geheel van de HSN
tevreden was. Ook het bestuur was na een rondje langs alle scholen positief over de scholen.
De HSN is een solide en sterke organisatie.
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7)
Info personeelskamer
Juf Andrea volgt Riana op als IB-er van De Appelgaard. Andrea zal dit 1 dag per week doen en
zij blijft 3 dagen voor groep 7/8 staan. Juf Annemarie heeft aangegeven De Appelgaard te
gaan verlaten. Zij gaat in het voortgezet onderwijs aan de slag. Jan Willem is bezig met de
invulling van de ontstane vacature. Op facebook en in een krant staat een advertentie voor
leraar op De Appelgaard voor 3 dagen (2 dagen groep 7/8 en 1 dag groep 5/6).
8)
Punten MR de Appelgaard
a) Communicatie tussen school en ouders MR, nieuwe parro app
De meeste ouders hebben de app geïnstalleerd. Vooralsnog loopt het goed.
Verder is het idee om begin volgend schooljaar in de nieuwsbrief een stukje over de MR
te schrijven en de bereikbaarheid van de MR.
b) Effecten landgoed en samenwerking Bzzzonder
c) Renovatie van het schoolgebouw
Zie agendapunt 5e.
d) Veiligheid op school
Op regenachtige dagen is het soms met het ophalen van de kinderen zo druk met auto’s
rond de school dat er ook aan de overkant van de weg in de berm wordt geparkeerd. Dit
is een gevaarlijke situatie. De vraag is hoe we dit kunnen oplossen.
e) Jaarverslag MR
Ivanca maakt een concept jaarverslag
9)
-

Info plein

10)
Rondvraag
De bus gaat na de zomervakantie weer rijden.
Begin volgend schooljaar plannen we de volgende vergadering in en in die vergadering
plannen we de MR-vergaderingen voor de rest van het schooljaar.
11)
Sluiting
Mariëtte sluit af met een gebed.
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