
  MR 15-11-2022 
 

Aanvang:        20.00 uur 
Aanwezig:      De heer M. van Krugten, mevrouw M. van der Meijden , mevrouw B. van den Heuvel, mevrouw L. van Wijngaarden, mevrouw M. Viveen, , 
mevrouw C. Timmermans,  Mevrouw E. Wessel,  mevrouw C. Ebbendorf, mevrouw A. Visser 
Afwezig: de heer D. de Joode  

MR + directie 

Opening 

- Mevr. L. van Wijngaarden opent de vergadering om 20.07u op de Almgaard. 
 

Notulen vorige vergadering (en) 

- De notulen worden goedgekeurd. 
 

Notulen GMR  

- Vanuit de GMR is de vraag gesteld aan de MR-leden of er belangstellenden zijn voor het cursusaanbod van de MR, zie openstaande acties/vragen. 

Nieuws van directie Almgaard 

- Uit het riool is een boomwortel gehaald. Het probleem is nu opgelost.  

- Er is een nieuwe vloer in de school.  

Nieuws van directie ’t Ravelijn 

- Er is gestart met de ventilatie. Het meeste werk is gedaan in de herfstvakantie. Er worden nu nog enkele aspecten voltooit.  
- Per 1 december is er een nieuwe collega als onderwijsassistent in dienst genomen: de heer M. Groenenstein. De heer M. Groenenstein is van 

woensdag t/m vrijdag werkzaam op ’t Ravelijn.  
 

Openstaande acties/vragen 

- Engels ‘t Ravelijn & Almgaard: 
Almgaard 
Leerkrachten en kinderen zijn positief/enthousiast over S. (native speaker).  
De leerlingen krijgen 45 minuten per week Engels  van de ‘native speaker’ en 45 minuten per week van de eigen leerkrachten.  
De methode bevalt en de manier van onderwijs sluit goed aan bij de visie van de school.  



The native speaker is nog een beetje zoekende, maar wel positief gestemd. In januari volgt een evaluatie.  
‘t Ravelijn 
De werkgroep Engels onderzoekt dit jaar de opties omrent een nieuwe methode. In groep 6 t/m 8 wordt dit jaar nog gewerkt met Discovery Island. 
Discovery Island moet vervangen worden. In groep 1 t/m 5 wordt nu gewerkt met Groove Me. Dit kan ook vervangen worden, maar hoeft niet. De 
werkgroep analyseert hierin de wensen en visie van de school. Groep 6 t/m 8 kunnen ook gebruik maken van Groove Me door de proeflicentie.  
Daarnaast, is er een zichtzending binnen van Stepping Stones Junior en Take It Easy. De groepen kunnen deze nu uitproberen.  
 

- Jaarverslag MR: 
M. van der Meijden heeft navraag gedaan bij P. Geerts. Er is nog geen jaarverslag van 2021-2022. M. Viveen en B. van den Heuvel gaan het verslag 
opmaken. E. Wessel stelt zich beschikbaar voor hulp.  
 

- Cursussen MR: 
L. van Wijngaarden heeft het cursusaanbod doorgestuurd.  
Er is interesse in de online basismodule. 

Brede school Almkerk 

- Vandaag is er een bijeenkomst geweest met de werkgroep. De tekeningen zijn zo goed als rond.  

Planning:   

December 2022 naamgeving + planpresentatie gemeente 

• Mei 2023 Hoppas verhuist naar Almgaard  

• Zomer 2023 start sloop ’t Verlaat  

• 2024 bouw  

• Januari 2025 oplevering  

 

C. Ebbendorf vraagt naar de instroom. M. van der Meijden geeft aan dat deze stabiel is.  

Jaarplannen (Follow Up)  

- Ravelijn:  

Op ’t Ravelijn werken verschillende werkgroepen aan de plannen.  

 

Engels:  

Zie openstaande acties/vragen. 

 



Lezen:    

De werkgroep is aan het oriënteren op methodes vanaf groep 4. In groep 3 wordt gewerkt met Veilig Leren Lezen. Er zijn zichtzendingen aangevraagd 

voor Blink en Junior Nederland Leest. 

 

Differentiatie:  

Vandaag is er een studiedag op ’t Ravelijn geweest over differentiatie. M. van Krugten geeft aan dat het een nuttige en mooie dag met het team is 

geweest. Tijdens de studiedag zijn zaken besproken als blokvoorbereidingen en het meer loslaten van de groepsplannen. Het team heeft duidelijke 

afspraken met elkaar kunnen maken over de huidige aanpak en het vervolg. In februari volgt een nieuwe studiedag met als onderwerp differentiatie.  

 

Rots & Water:  

’t Ravelijn is over van SCOLL naar ZIEN! ZIEN! is aanvullender op het R&W programma.  

M. Viveen geeft aan dat ook de kast van ‘slimme kleuters’ nu ingericht is en dat ze fijne ervaringen heeft gehad met het gebruik hiervan. 

 

- Almgaard: 

Op de Almgaard zijn de jaarplannen onderverdeeld over de werkgroepen. De werkgroepen zijn concreet bezig met het beleid en geven tijdens 

teamvergaderingen terugkoppeling of vragen juist om input. De leerkrachten geven aan dat het prettig en efficiënt werkt. Het wordt als positief 

ervaren dat de vergadercultuur is verbeterd. 

Verder geeft A. Visser aan dat er meer ruimte/mogelijkheid is gekomen om bij collega’s in de klassen te kijken.   

 

Rekenen:  

In de eerste bijeenkomst is er nog vooral gericht op de afstemming van onder andere de roosters. In de laatste bijeenkomst is er voornamelijk al 

gericht op de kwaliteitskaarten.  

 

Taal:  

Het beleidsplan is doorgenomen. De werkgroep wil dit graag goed hebben, voordat ze gaan werken aan de kwaliteitskaarten. 

Er is gestart met de nieuwe leesmethode: Atlantis.   

 

Wereldoriëntatie:  

De school is gestart met de methode ‘Vier Keer Wijzer’.  Er is ook een uitbreiding gekocht die geschikt is voor onder andere combinatieklassen.  

 

  



Jaarverslag MR 2021 - 2022 

- Zie openstaande acties/vragen. 

Onderwijstijd & vakantierooster 2023-2024  

-  Het rooster is nog niet bekend. Dit punt verschuift naar de volgende vergadering.  

Begroting 2023  

- Het begrotingsgesprek van beide directies heeft nog niet plaats gevonden. Dit punt verschuift naar de volgende vergadering.  

Vrijwillige ouderbijdrage  

De vrijwillige ouderbijdrage wordt ingebracht door L. van Wijngaarden.  
Ze stelt de vraag wat er gaat gebeuren met de organisatie van en de activiteiten zelf als mensen collectief minder gaan betalen. Dit gesteld vanuit het 
oogpunt dat het voor sommige gezinnen financieel gezien misschien mindere tijden (gaan) worden.  
Almgaard 
Op de Almgaard int M. van der Meijden zelf de vrijwillige ouderbijdrage met behulp van WisCollect. Dit gebeurt digitaal.  
Volgend jaar kan ze in WisCollect nog een uitleg toevoegen over het belang van de vrijwillige ouderbijdrage. 
In de factuur zelf staat altijd al vermeld waar de vrijwillige ouderbijdrage aan besteed wordt.  
Door het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage kan de directie hooguit alleen herinneringen sturen naar ouders die niet betalen. 
Er wordt in de begroting rekening mee gehouden dat gemiddeld ongeveer tien procent niet zal betalen.  
Als er inderdaad collectief minder betaald wordt, zullen er creatieve oplossingen bedacht moeten worden. Denk dan bijvoorbeeld aan speurtochten 
i.p.v. pretparken.  
Het is wettelijk geregeld dat kinderen niet uitgesloten mogen worden.  
Het schoolzwemmen is een lastiger verhaal. M. van der Meijden geeft aan dat er misschien overwogen moet gaan worden of het schoolzwemmen bij 
het standaard aanbod blijft of misschien optioneel gaat worden.  
Stichting leergeld draagt niet bij aan het schoolzwemmen.  
’t Ravelijn  
Op ’t Ravelijn wordt de vrijwillige ouderbijdrage geïnd door de ouderraad. Deze geven de informatie door aan M. van Krugten. ’t Ravelijn herkent zich 
in het beeld dat de Almgaard schetst omtrent de vrijwillige ouderbijdrage.  
 
Er zal gehandeld gaan worden op het moment dat er collectief inderdaad te weinig betaald wordt. De scholen verwachten dat hier volgend jaar 
serieus rekening mee gehouden zal moeten gaan worden. 
 



- Ravelijn:  
Vrijwillige ouderbijdrage: €27,50 
Kamp: €65,- 
Zwemmen: €108,- 

- Almgaard:  

Vrijwillige ouderbijdrage: €35,- 

Schoolreis: €22,50 

Kamp: €55,- 

Zwemmen: €108,- 

 

Verklaring voor het verschil in bedragen:  

Kamp is op ’t Ravelijn iets duurder doordat de groepen kleiner zijn en de kosten vast. De vrijwillige bijdrage bij de Almgaard is iets meer, maar er zijn ook iets 

meer activiteiten.  

 

De MR spreekt af dit punt in mei nog eens op de agenda te zetten.  

Cursus MR in komende periode 

- Zie openstaande acties/vragen. 

MARAP 

- Bij de volgende vergadering laten M. van der Meijden en M. van Krugten het programma zien omtrent de financiën.  

- De MARAP wordt getekend onder stichtingsniveau.  

- Vanaf de volgende vergadering noemt de geleding het punt financiën i.p.v. MARAP.  

Schoolprofiel – evaluatie schoolprofiel in samenwerkingsverband/schoolondersteuningsprofiel  

- Het is het in kaart brengen wat de school mogelijk heeft omtrent zorg.  

Bij de volgende vergadering wordt dit teruggevraagd door L. van Wijngaarden.  

Vaststellen vergaderdata 2022-2023 

- Datum: woensdag 21 september 2022 

o Locatie: ‘t Ravelijn (20.00 uur) M. Viveen notulant 

- Datum: dinsdag 15 november 2022 



o Locatie: De Almgaard (20.00 uur) B. van den Heuvel notulant 

- Datum: woensdag 18 januari 2023 

o Locatie: ‘t Ravelijn (20.00 uur) M. Viveen notulant 

- Datum: dinsdag 14 maart 2023 

o Locatie: De Almgaard (20.00 uur) B. van den Heuvel notulant 

- Datum: woensdag ….april 2023 Groot overleg 

o Locatie:  (20.00 uur) 

- Datum: dinsdag 30 mei 2023 

o Locatie: ‘t Ravelijn (20.00 uur) M. Viveen notulant 

- Datum: woensdag 21 juni 2023 

o Locatie: De Almgaard (20.00 uur) B. van den Heuvel notulant 

 

Notulen OPR 

-  

W.V.T.T.K 

- A. Visser brengt het onderwerp ter tafel over de vragenlijst vanuit SOOLVA over het werkgeverschap.  

M. van Krugten geeft aan dat hier nog een uitwerking van komt.   

 

Voor de volgende keer. 

-  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


