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Notulen MR-vergadering De Appelgaard 
Dinsdag 6 oktober 2020 

19:00 uur  
MR-leden 
Leerkrachten:  Mariëtte Vreekamp 
   Tineke Hekman 
Ouders:  Annemarie van Gelder 

Ivanca Zwinkels (secretaris, notulist) 
Directie:  Jan-Willem Korlaar 
 
1) Opening  
Mariëtte leest voor uit een dagboek.  

 
2) Vaststellen definitieve agenda 
De agenda wordt definitief gemaakt. 
 
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 20 - 2020 

Identiteit-leerlijn en nieuwe rapport: afgelopen vrijdag heeft het team van de Appelgaard 
een studiedag gehad. Hierin is weer een stap verder gezet in de ontwikkeling van 
identiteit-leerlijn en het rapport.  
Verder is tijdens de studiedag ook gesproken over de vergaderstructuur van het team ook 
in het kader van de voortgang op de speerpunten. Afgesproken is dat het gehele team 
tijdens een studiedag vergadert over de speerpunten zodat er ook meer diepgang in de 
vergadering te hebben.  
Didactisch handelen: voor het technisch lezen is vorig jaar een lijn ingezet om te 
verbeteren. Daar wordt in dit schooljaar verder op ingezet door te richten op het 
didactisch handelen van de leraren. Het doel is om alle lessen een herkenbare structuur 
te geven door de hele school en zo de kwaliteit van de lessen te blijven waarborgen. 
Thematisch werken: om het thematisch werken meer handen en voeten te geven werkt 
het team met een extern bureau.  

b. Evaluatie van afgelopen periode leerlingen – leerkrachten – ouders  
Het schooljaar is goed en rustig gestart op alle drie de vlakken. Er zijn geen zieken 
geweest in het team en dat is heel fijn.   

c. Renovatie 
Over de renovatie is niet zoveel meer te melden dan in de vorige vergadering is gedaan. 
De start staat nog steeds gepland voor de zomer 2021. Het aangepaste plan is 
doorberekend en is financieel haalbaar. De architect werkt het plan verder uit en er wordt 
een bouwvergunning aangevraagd.  

d. Verantwoording en begroting ouderbijdrage 
Dit komt volgende keer op de agenda. Jan Willem licht alvast toe dat door de Corona 
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vorig jaar het budget van de ouderbijdrage niet volledig is benut. Daardoor kon de 
oudercommissie ook wat extra bijdragen aan het kamp en het schoolreisje.  

e. Begroting HSN 
Deze is eind november pas gereed. 

f. Missie 
De missie staat nog steeds: om het verschil te maken leren wij. Dit schooljaar is gestart 
met het mooie in anderen te zien en te benoemen.  

g. Vergaderschema 
De MR spreekt de vergadermomenten voor dit schooljaar af. Er zullen nu nog vier 
reguliere vergaderingen worden gepland. Wellicht zal ook dit schooljaar een extra 
vergadering nodig zijn om eventuele extra corona-maatregelen te bespreken.  

h. Format opbrengsten en cito scores 
Er zijn het afgelopen schooljaar geen citotoetsen afgenomen. 

i. Taakbeleid 
Er zijn enkele wisselingen in de taken die binnen het team van de Appelgaard worden 
verdeeld. De balans tussen de teamleden is goed. 
 

6) Verslag en agenda GMR-vergaderingen 
Annemarie was niet aanwezig bij de GMR-vergadering in verband met corona. De verslagen 
zijn wel beschikbaar. 
 
7) Info personeelskamer 
Rik Westeneng is begonnen en hij heeft een goede start gemaakt. Hij is echter nu met 
klachten thuis. Hij wordt getest op corona. Omdat de testuitslag even op zich laat wachten 
zal groep 7/8 waarschijnlijk thuisonderwijs krijgen op donderdag en wellicht ook op vrijdag. 
Marc hoopt in maart weer vader te worden van een derde kindje. Marc heeft dan recht op 6 
weken verlof. De vervanging hiervoor is reeds geregeld. Mariette heeft aangegeven die zes 
weken op te willen vangen. Daar is het team heel blij mee en de MR ook. 
Na de herfstvakantie hoopt Tonia van den Hengel te starten om één dag in groep 5/6 op te 
pakken. Zij zal de rest van het jaar voor de groep blijven samen met juf Arida. Tonia is een 
bekende: zij is in het afgelopen schooljaar ingevallen om ziekte op te vangen in groep 5/6. 
 
8) Punten MR de Appelgaard  
a) Communicatie tussen school en ouders MR, nieuwe parro app 

Er zijn goede ervaring met de parro app bij zowel ouders als leraren. Het is leuk om zo op 
de hoogte te worden gehouden. Door de corona-maatregelen lijkt er wel meer afstand te 
zijn tussen ouders en school. Dat is aan de ene kant soms lastiger en soms helpt het juist 
ook om als leraar te kunnen blijven concentreren op het lesgeven zelf. Voor groep 1 en 2 
hebben de maatregelen de grootste impact omdat ouders daar voor corona nog mee naar 
binnen gingen met de kinderen. Nu moeten ze het zelf doen en dat gaat prima. De 
kinderen passen zich snel aan.  
Wat de corona maatregelen betreft lijkt niet iedereen de spelregels na te leven. Sommige 
ouders moeten daar ook meer op letten. 

b) Effecten landgoed en samenwerking Bzzzonder op het leerlingaantal 
Na dit schooljaar daalt het aantal leerlingen naar 60. Door twee aanmeldingen voor de 
instroomgroep en nog wat broertjes en zusje zal naar verwachting worden gestart met 67 
leerlingen.  
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c) Veiligheid op school 
Het tekort aan overblijfouders is echt een probleem aan het worden. Doordat het 
overblijfteam nu zo klein is, kan bij uitval geen vervanging worden geregeld en staan er 
soms te weinig ouders in de groepen. De oproep heeft tot nu toe te weinig opgeleverd. Er 
zijn alternatieven zoals het inschakelen van een extern bureau. De kosten van het 
overblijven zullen dan wel vele malen hoger zijn. 
Jan Willem licht toe dat er op het schoolplein zowel in de ochtend als in de pauze altijd 
twee leerkrachten buiten zijn. De indruk is dat veiligheid goed geborgd is. T.o.v. vorig jaar 
is de ervaring in ieder geval beter. 

d) Jaarverslag 
Ivanca geeft aan een start te hebben gemaakt en het concept zo snel mogelijk zal 
rondsturen.  

e) Rolverdeling in de MR 
Ivanca blijft de secretaris rol vervullen. Tineke en Mariette bekijken wie de rol van 
voorzitter op zich neemt.  

f) Activiteitenplan 
Het plan is bijgewerkt naar schooljaar 2020-2021. Mocht iemand opmerkingen hebben, 
dan graag bij Ivanca melden. 

 
9) Info plein 
Geen punten. 
 
10) Rondvraag 
De eerstvolgende vergadering is op 9 december om 19.00 uur. 
 
11) Sluiting  
Mariëtte sluit af met een gebed. 
 


