Notulen MR-vergadering De Appelgaard
Dinsdag 29 juni 2021
18:30 uur
MR-leden
Leerkrachten:
Ouders:
Directie:

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

1)
Opening
Tineke opent de vergadering.
2)
Info directie
a. Deltaplan NPO gelden
Jan Willem licht het plan voor de besteding van de NPO-gelden toe. Dit plan heeft de
instemming van MR nodig. Het plan start met meer ‘technische’ informatie over het aantal
leerkrachten op full time basis en de weging van de school. Deze weging is vooral gebaseerd
op de resultaten van De Appelgaard over de afgelopen jaren.
De laatste jaren is de weging van de school rond de 29,19. Dit is een gunstige weging en
betekent dat De Appelgaard t.o.v. andere scholen in Nederland bovengemiddeld scoort.
Toch is er een aantal kinderen dat op rekenen en taalverzorging niet het gewenste niveau
haalt (1F niveau). Het is in beeld welke kinderen dit betreft en er is ook extra zorg en hulp
ingezet om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en het maximale eruit te halen.
De school heeft ambitie om het zo goed mogelijk te doen. Voor sommige groepen is het
lastig om deze ambitie te halen, maar de ontwikkelingen in alle groepen zijn goed.
De Appelgaard wil het NPO geld aan een aantal zaken besteden:
- Verbetering van het leesonderwijs – o.a. door het inzetten van een andere methode
voor technisch en begrijpend lezen met een betere aansluiting op bestaande
methoden.
- Extra ondersteuning voor leerlingen die meer zorg nodig hebben, ook door Corona
achterstanden. Deze ondersteuning zal worden gegeven door juf Bea en juf Mariëtte.
- Sociaal emotionele ontwikkeling door interventies per groep m.b.v. een externe
begeleider. Hiermee traint De Appelgaard de leerkrachten verder om sociaal
emotioneel gebied.
- Professionaliseren van thematisch onderwijs.
Het plan van De Appelgaard geeft een goede onderbouwing hoe het onderwijs en de
leerkrachten verder te verbeteren. De MR steunt dit plan.
b. Invulling van formatie
Jan Willem licht toe dat voor groep 3/4 een nieuwe leerkracht is aangetrokken en ook voor
groep 7/8. Over beide leerkrachten is het team zeer positief.
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c. Renovatie
De renovatie verloopt goed. De verhuizing nadert. Er is een draaiboek gemaakt. De laatste
week voor de schoolvakantie zal in teken staan van de verhuizing. Er moet veel worden
ingepakt. Het team is daarmee bezig en vraagt hulp waar mogelijk en nodig.
3. Sluiting
Het is de laatste MR vergadering van Annemarie van Gelder omdat haar kinderen na dit
schooljaar zijn doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. De MR bedankt Annemarie
voor haar inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren.
Tineke sluit af met een gebed.
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