Notulen MR-vergadering De Appelgaard
Woensdag 26 mei 2021
19:00 uur
MR-leden
Leerkrachten:
Ouders:
Directie:

Mariëtte Vreekamp
Tineke Hekman
Annemarie van Gelder (eerste deel verhinderd)
Ivanca Zwinkels (secretaris, notulist)
Jan-Willem Korlaar

1)
Opening
Tineke opent de vergadering.
2)
Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3)
Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.
Voor de besteding van de gelden die door de overheid beschikbaar zijn gesteld voor het
Nationaal Programma Onderwijs is Jan Willem een plan van aanpak aan het maken. Het gaat
om circa 700 euro per kind dat beschikbaar komt. De MR heeft een goedkeurende rol t.a.v.
het plan. Het plan zal zich o.m. richten op de corona achterstanden bij leerlingen en op extra
handen in de klas voor leerlingen die dat nodig hebben op sociaal emotioneel vlak en op
werkhouding. Over het algemeen zijn op De Appelgaard geen leerachterstanden. Op
individueel niveau een enkele leerling. Er is wel duidelijk en andere werkhouding ontstaan
gedurende de corona periode. Een aantal leerlingen lijkt passiever. Een meer taakgerichte
houding en meer eigenaarschap voor de leerdoelen is wenselijk.
4)
Actiepunten verslag laatste MR-vergadering
De meeste actiepunten zijn opgenomen in de agenda.
5)
Info directie
a. Speerpunten De Appelgaard 2020 – 2021
In april heeft een studiemiddag plaatsgevonden met als onderwerp thematisch werken en
didactisch handelen. Er is met het team besproken wat de ontwikkelingen zijn in de
groepen en de zorg die nodig is in de groepen.
T.a.v. didactisch handelen wil het team meer inzetten op coöperatieve werkvormen. Dit
kan bijvoorbeeld door leerstof aan te bieden waarbij kinderen samen moeten werken en
elkaar nodig hebben om hun leerdoelen te bereiken (afhankelijkheid van elkaar).
T.a.v. het nieuwe rapport: het Appeldocument is geïntroduceerd. In de MR wordt het idee
geopperd om in september een ouderavond te organiseren om het nieuwe rapport goed
toe te lichten.
b. Evaluatie van afgelopen periode leerlingen – leerkrachten – ouders
Geen noemenswaardige ontwikkelingen.
c. Corona
Jan Willem is tevreden over hoe de maatregelen worden gehandhaafd. Na de
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d.

e.

f.

g.

h.

meivakantie was het wel weer wat teruggevallen. Daarom ook een bericht in de
nieuwsbrief. Dit gaat nu weer goed.
Maatregelen duren helaas nog voort. Jammer genoeg mogen ouders nog steeds niet in de
school. Dat blijft een lastige situatie, maar we hebben het er nog steeds mee te doen.
Hopelijk kunnen we na de zomervakantie weer terug naar een “nieuwe” normale situatie.
Renovatie
Het verhuisplan is opgesteld en gedeeld met de MR. Dit geeft een inkijk in de
voorbereiding naar de verhuizing toe. Veel verhuisactiviteiten staan gepland in de laatste
week. Die week moet niet alleen in teken staan van verhuisklussen maar ook als een mooi
moment als afsluiting van dit schooljaar toewerkend naar een start in een nieuwe
omgeving.
De renovatie zelf verloopt volgens plan. Hier en daar worden nog enkele subsidie
aanvragen ingediend. Bijvoorbeeld voor extra’s in de keuken, geluidinstallatie en
verduisteringsscherm voor het speellokaal.
Op dit moment wordt gewerkt aan de kleurstelling. Die moet bijdragen aan rust en
voorkomen dat er te veel prikkels zijn voor de kinderen.
Uitkomsten cito toetsen globaal beeld / format opbrengsten
Uit de laatste scores komt naar voren dat de nieuwe rekenmethode zich echt uitbetaalt.
Er is nu al een goede ontwikkeling zichtbaar. Vrijwel alle groepen zijn gelijk gebleven of
vooruitgegaan. Groep 6 niet maar daar is een goede verklaring voor.
Begrijpend lezen geeft een vergelijkbaar beeld. Nagenoeg alle groepen zijn gelijk gebleven
of vooruitgegaan.
De spellingresultaten geven reden tot nadenken. De resultaten zijn in sommige groepen
laag en daar is voor ieder van die groepen op zich wel een verklaring voor. Maar het zou
te makkelijk zijn om het daarbij te laten. Het team gaat ook kijken wat zij anders kan doen
om betere resultaten te realiseren. Groep 7 en 8 zijn echter wel enorm vooruitgegaan.
Jan Willem benadrukt het belang van lezen. Dat moeten we blijven stimuleren bij de
kinderen. Er zijn relatief veel dyslectische kinderen, dan is veel lezen nog belangrijker.
De aanschaf van een nieuwe methode voor begrijpend lezen wordt onderzocht.
De scores op de eindtoets van groep 8 zijn inmiddels ook bekend. De Appelgaard heeft
weer de hoogste score van de gehele HSN. Dat is het derde jaar op rij dat De Appelgaard
heel goed scoort. Dit komt overeen met de verwachting door een relatief sterke groep 8.
Schoolplan – evaluatie managementcontract
Jan Willem heeft de evaluatie van het managementcontract met Marco van der Zwaard,
directeur van de HSN gehad. Hij is tevreden met de gang van zaken bij De Appelgaard.
Voor volgend schooljaar is de afspraak verder te gaan met de ontwikkeling van het
thematisch werken. Dat heeft dit jaar stilgelegen.
In 2023 komt pas weer een nieuw schoolplan. Dit komt iedere 4 jaar.
Speerpunten De Appelgaard voor volgend schooljaar
Thematisch werken en renovatie zullen centraal staan volgend jaar. Ook het wennen aan
een ander schoolgebouw zal belangrijk zijn. Dit heeft invloed op de kinderen en ook op
het team. Ook het terugverhuizen zal impact hebben.
Toekomst De Appelgaard: wat heeft de school in de toekomst nodig? Welke onderwerpen
te peilen/bespreken met ouders/enquête o.a. over continurooster
Gespreksavond met ouders staat op de planning voor volgend schooljaar. Inbreng van
ouders is heel belangrijk. Een gespreksavond stond al eerder op de planning. Hopelijk kan
dat volgend jaar wel plaatsvinden.
Wat De Appelgaard nodig heeft zijn natuurlijk leerlingen. We starten na de zomer met 75
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kinderen. Dat is veel meer dan verwacht. Een heel mooie ontwikkeling!
Een positieve berichtgeving in de media, zichtbaarheid blijft van belang. De renovatie zal
daar komend jaar een mooie rol in kunnen spelen.
i. Samenwerking Bzzzonder
Vertrek van Bzzzonder is gecommuniceerd. Tot eind van 2021 blijven zij bij De
Appelgaard. Ze gaan ook mee naar de Bizetlaan tot eind van het jaar. Mogelijkheden voor
de ruimte die Bzzzonder achterlaat worden nog onderzocht.
j. Formatie
De formatie blijft zoveel mogelijk stabiel. Voor groep 7/8 is een vacature naast juf Andrea
en voor groep 3/4 is een vacature naast meester Mark. Er zijn gesprekken voor de
vacature van groep 3/4. Voor groep 7/8 zijn nog geen kandidaten maar er is vertrouwen
dat dit tijdig ingevuld zal gaan worden.
6)
Verslag en agenda GMR-vergaderingen
Annemarie koppelt terug over de GMR-vergadering.
De voorzitter van de GMR is gestopt. Daar is een vacature voor.
Annemarie zal de notulen delen.
7)
Info personeelskamer
Geen bijzonderheden.
8)
Punten MR de Appelgaard
a) Communicatie tussen school en ouders MR, nieuwe parro app
App wordt steeds meer gebruikt. Dit is positief.
b) Effecten samenwerking Appelgaard en externen op het leerlingaantal
Hoog leerlingenaantal waarmee we volgend schooljaar starten is heel goed. Zie
bovenstaande agendapunt 5.
9)
Info plein
Voor de eerste groepen is er nu vaker telefonisch contact omdat het binnenlopen door
corona niet kan. Verder geen punten.
10)
Rondvraag
De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 29 juni om 18.30 uur. Jan Willem licht Mariette
in.
11)
Sluiting
Tineke sluit af met een gebed.
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