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Notulen MR-vergadering De Appelgaard 
Woensdag 17 maart 2021 

19:00 uur  
MR-leden 
Leerkrachten:  Mariëtte Vreekamp 
   Tineke Hekman 
Ouders:  Annemarie van Gelder (eerste deel verhinderd) 

Ivanca Zwinkels (secretaris, notulist) 
Directie:  Jan-Willem Korlaar 
 
1) Opening  
Mariette leest een stukje voor uit de Bijbel over de laatste dagen van Jezus.   

 
2) Vaststellen definitieve agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3) Ingekomen stukken en mededelingen  
Geen. 
 
4) Actiepunten verslag laatste MR-vergadering  
De meeste actiepunten zijn bedoeld voor een latere vergadering en blijven dus staan.  
 
5) Info directie 
a. Speerpunten De Appelgaard 2020 – 2021 

Jan Willem licht toe dat er goede voortgang wordt gemaakt op de speerpunten. Het 
nieuwe rapport is in een vergevorderd stadium. Bekende onderdelen zullen in het 
eerstvolgende rapport al meegaan. Daarna volgt elke keer een nieuw onderdeel.  
Het speerpunt Ontwikkelingsgericht handelen is uitgesteld. Dit lukt nu niet goed in 
verband met de Corona maatregelen. Het team heeft dit doorgeschoven naar het volgend 
schooljaar.  
Didactisch handelen is opgepakt en in ontwikkeling. 
Technische lezen: de nieuwe methode die het team op het oog heeft lijkt goed te passen 
en aan te sluiten met begrijpend lezen. Het onderzoek hiernaar loopt.  

b. Evaluatie van afgelopen periode leerlingen – leerkrachten – ouders  
De scholen zijn weer open. Het team is blij dat zij weer aan de gang kan. Het houden aan 
de Corona maatregelen verloopt redelijk goed binnen het team en met de leerlingen. Het 
nadeel van de maatregelen is dat de afstand tot de ouders groot is. Dat is heel jammer, 
maar dat is wel de situatie waar we met elkaar nu mee te maken hebben. Het team zou 
ook het liefst de ouders dichterbij hebben, maar dat gaat helaas niet.  

c. Corona  
Zie agendapunt 5b hierboven. 

d. Renovatie 
De tekeningen liggen ter inzage bij de gemeente. Als de bezwaartermijn voorbij is, is dit 
het plan wat vaststaat. De gesprekken met het bouwteam zijn op korte termijn gepland. 
Dan wordt op detailniveau vastgesteld hoe de renovatie moet worden.  
De renovatie lijkt voor alsnog in het budget te passen. Zodra alle informatie over de 
kosten van de overige onderdelen binnen is, is duidelijk of dit ook het geval blijft. Ook 
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nieuw meubilair is onderdeel van het plan.  
Een wens van het team is om airco’s te plaatsen omdat het zomers warm kan zijn in de 
lokalen. Er is inmiddels subsidie aangevraagd voor het vernieuwen van het 
ventilatiesysteem. Als deze subsidie wordt toegekend, dan is er ruimte voor airco’s in het 
budget. De renovatie start in de aanstaande zomervakantie en zal duren tot aan de 
voorjaarsvakantie in het volgende schooljaar.  
Nog dit schooljaar zal het team organiseren – mits corona maatregelen dat dan toelaten – 
dat ouders en kinderen kunnen kijken op de tijdelijke locatie. Verder heeft Jan Willem een 
plan om een fietsgroep te organiseren: kinderen verzamelen op De Appelgaard en fietsen 
samen naar de Bizetlaan onder begeleiding van enkele ouders. Hij gaat peilen of hier 
interesse voor is.  

e. Verantwoording en begroting ouderbijdrage 
Jan Willem heeft de ouderverantwoording en -begroting rondgestuurd. Er was in 
voorgaand jaar voldoende budget en het budget voor 2020-2021 zal voldoende zijn. 

f. Toepassing en borging van identiteit binnen de Appelgaard  
Dit loopt goed en gaat mee in de speerpunten.  

g. Format opbrengsten 
Het format opbrengsten zal de volgende keer op de agenda komen. De toetsen zijn net 
afgenomen. Op basis van deze toetsen kan het team ook bepalen wat nodig is om 
eventuele achterstanden die zijn ontstaan door de corona maatregelen weg te werken.  

h. Formatie n.a.v. leerlingenaantal 
Er stromen binnenkort twee leerlingen in in groep 4 en 6. Zo nu en dan komen er toch wel 
leerlingen naar De Appelgaard toe. Zo blijft het aantal leerlingen vooralsnog mooi in 
evenwicht. De ambitie is dat De Appelgaard na de zomer start met 70 leerlingen. 
Daarmee kan de formatie hetzelfde blijven. Dus vier klassen met bijbehorende leraren en 
ondersteuning. Dat is en blijft een uitdagingen in het buitengebied van Appel – Driedorp. 
Er zijn veel nieuwe leden aangemeld bij de buurtvereniging. Wellicht leidt dat ook nog tot 
extra leerlingen. De samenwerking met de buurtvereniging verloopt heel goed. Zij maken 
goede reclame voor De Appelgaard en ook de nieuwbouw en de goede wijze van lesgeven 
helpen hierbij.  

i. Informatie vakantierooster 
Het vakantierooster voor het volgende schooljaar is reeds vastgesteld en wordt in de 
eerstvolgende nieuwsbrief gecommuniceerd. Er zal volgend schooljaar minder 
gelegenheid zijn voor studiedagen omdat het een relatief kort schooljaar is met 39 weken 
in plaats van 40 of soms 41.  

j. Verkiezing (G)MR voor volgend schooljaar 
Annemarie van Gelder treedt af omdat haar kinderen volgend jaar zijn uitgestroomd naar 
het voortgezet onderwijs. Dat bekent dat er plek is voor een ouder.  
Mariette stapt volgend jaar ook uit MR. Deze plek zal binnen het team van De Appelgaard 
worden opgepakt. Voor de ouder-plek zal een berichtje in de nieuwsbrief komen.  

k. Pest- en rouwprotocol 
Het pest- en rouwprotocol is geactualiseerd voor De Appelgaard. De MR heeft geen 
aanvullingen op dit stuk. De andere protocollen zijn ingediend bij de GMR en worden daar 
voor advies voorgelegd. 

l. Tevredenheidsonderzoeken 
Jan Willem licht de uitkomsten van het onderzoek toe. De score van de ouders is over het 
algemeen goed. Alles staat in het groen. Er zijn uiteraard wel een aantal kritische punten: 
zo blijft het team kritisch kijken naar de afstemming van het onderwijs en de waarde van 
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de leerresultaten en blijft het open communiceren met de ouders over de ontwikkeling 
van de kinderen.  
Bij het personeel scoort organisatie en onderwijs rood. Dit zijn vragen over het invoeren 
van het continue rooster en online adaptief onderwijs. Dit zijn ontwikkelingen waar het 
team nu nog terughoudend tegenover staat. De acties zijn gericht op communicatie met 
ouders en binnen de school en zorgen dat het onderwijs goed is afgestemd om te zorgen 
dat ieder kind krijgt wat nodig is. Gericht op het verder verbeteren van het onderwijs zelf. 
Er zijn zorgen om de werkdruk. Corona heeft hier ook een versterkend effect op gehad.  
Het team zoekt samen naar mogelijkheden en oplossingen. Het team heeft ook te maken 
met frustraties bij ouders die worden afgereageerd op de leraren. De frustraties zijn 
begrijpelijk. Maar ook voor het team is het niet makkelijk en niet wenselijk om zo op 
afstand van de ouders onderwijs te verzorgen.  

m. Samenwerking Bzzzonder 
Bzzzonder heeft besloten te stoppen met de opvang op De Appelgaard. Dat is heel 
jammer. Met Bzzzonder was De Appelgaard een integraal kind centrum. Doel van de 
samenwerking was o.a. meer kinderen naar De Appelgaard te kunnen trekken. Dat is 
echter beperkt het geval geweest. Toch is het jammer omdat er zo minder contact is met 
mogelijke leerlingen. Het team onderzoekt hoe het vertrek van Bzzzonder kan worden 
opgevangen. Hierbij wordt naar allerlei mogelijkheden gekeken, niet alleen opvang.  
 

6) Verslag en agenda GMR-vergaderingen 
Er is geen Appelgaard vertegenwoordiging geweest bij de laatste GMR-vergadering.  
 
7) Info personeelskamer 
Meester Mark is vorige week vader geworden van een prachtige dochter. 
 
8) Punten MR de Appelgaard  
a) Communicatie tussen school en ouders MR, nieuwe parro app 

Communicatie is ook in de tevredenheidspeiling een punt van aandacht. Met de parro 
app proberen de leraren de ouders dichtbij te houden.  

b) Effecten samenwerking Appelgaard en externen op het leerlingaantal 
Zie voorgaande punten. 

c) Veiligheid op school 
Vorige jaar was veiligheid op het schoolplein een punt van aandacht. Dit is nu niet meer 
aan de orde. 

d) Huiswerk – leren plannen 
De MR had dit punt op de agenda gezet omdat het voor leerlingen met name in groep 7 
en 8 goed is wat huiswerk te krijgen om te leren plannen. De agenda was nog niet weg of 
groep 7 en 8 kregen huiswerk mee naar huis. Een goede ontwikkeling!  

 
9) Info plein 
Geen punten.     
 
10) Rondvraag 
De eerstvolgende vergadering is op woensdag 26 mei om 19.00 uur. 
 
11) Sluiting  
Mariette sluit af met een gebed. 


