
MR 15-09-2021 
 

Aanvang:        19.30 uur 
Aanwezig:      De heer M. van Krugten, de heer C. Branderhorst, mevrouw E. Wessel, de heer S. van Dongen, mevrouw C. Ebbendorf, mevrouw M. Viveen , 
mevrouw M. van der Meijden , mevrouw P. Geerts, de heer D. de Joode , mevrouw L. van Wijngaarden   
Afwezig:       

MR + directie 

Opening 

De vergadering vindt plaats op Talentenschool De Almgaard 

Notulen vorige vergadering (en) 

• Geen op- en of aanmerkingen op 16-06-2021 

• Pdf-notulen van 16-06-2021 kan gepubliceerd worden 

Nieuws van directie Almgaard 

• Units zijn niet geplaatst in de zomervakantie. De verwachting is dat ze in december komen. Blijft wel onzeker. 

• Er zijn leerlingensetjes in Huizen gehaald bij een andere school. 

• Er is één leerkracht nieuw gestart. (De heer J. van Dijk.) 

• De kinderen zijn rustig gestart. Het roulatiesysteem is ook weer opgestart. 

• Helaas heeft er al een groep thuisgezeten in verband met een positieve test bij iemand uit de groep. 

Nieuws van directie ’t Ravelijn 

• Er zijn drie nieuwe leerkrachten gestart. Mevrouw B. van den Heuvel en mevrouw B. Kant. Zij zijn net afgestudeerd aan de PABO. Mevrouw Chan is al 
vijftien jaar werkzaam in het onderwijs. 

• De laatste weken heeft 't Ravelijn last van hangjeugd (wietzakjes en kapot glas). De directeur gaat nu kijken voor een bewakingssysteem met camera.  

• Mevrouw B. van den Heuvel gaat de taken van de heer S. van Dongen waarnemen bij de MR. De heer S. van Dongen zal plaatsnemen in de GMR. 

MARAP 

• De directeuren hebben de MARAP nog nooit in handen gehad. De nieuwe interim-voorzitter college van bestuur de heer B. van der Vlist werkt met de 
MARAP. Er zal dus meer bekendheid komen over de MARAP. 

Jaarverslag MR 



• Over de e-mail stuurt iedereen de aanpassingen naar mevrouw E. Wessel. 

Jaarplannen 

’t Ravelijn:  
 

Jaarplannen schooljaar 2021-2022 

• Traject begrijpend luisteren en lezen. 

• Traject Differentiatie binnen DPL. 

• Traject Rots & Water wordt verder doorgezet vanuit dit schooljaar. 

• Rekenen: hoe gebruiken we de rapportages binnen Gynzy. 

 

               
Almgaard:  

 
Jaarplannen schooljaar 2021-2022 

• Ontwikkelen van HB-unitonderwijs (groep 3 t/m 8)  

• Begrijpend luisteren en lezen (in combinatie met andere SOOLvA-scholen) 

• Verdieping en implementatie DPL 

• Vormgeven W.O. aanbod 

• In navolging op de pilot op gebied van rekenonderwijs zal ook taal en spelling op deze manier vormgegeven gaan worden. 

 
 Activiteitenplan 

• Er is gekeken naar het rooster van af- en aantreden.  

Actiepunten naar aanleiding van de vorige notulen 16-06-2021 

• De schoolgids wordt gemaakt in venters.nl (Schoolgids — Vensters). 

• OPR stukje is nog niet aangeleverd door Samenwerkingsverband Driegang. Mevrouw C. Ebbendorf vraagt hier morgen naar en volgend schooljaar 

zullen de scholen dit publiceren in de schoolgids 

https://www.vensters.nl/schoolgids


• De heer D. de Joode blijft nog in de MR zolang zijn dochter op obs ´t Ravelijn zit. 

W.V.T.T.K 

• Ouders willen heel graag weten wat er na 25 september gaat gebeuren qua maatregelen met betrekking op corona en quarantaine. Op maandag 27 

september gaat er een bericht uit via SocialSchools ook al is nog niet helder wat het protocol voor basisscholen is bij besmettingen op school. 

• Er is een onderzoek gedaan hoe de stand van zaken is binnen Soolva, nu mevrouw P. Timmermans in de ziektewet zit. Het voorstel was om een 

interim-voorzitter aan te nemen. Dit is de heer B. van der Vlist. Voor de vakantie heeft hij zich in een brief voorgesteld aan de ouders in SocialSchools. 

De directeuren geven in het MT aan dat ouders onrust voelen bij Soolva. 

• Twee scholen binnen de stichting krijgen een arbeidsmarkttoelage (107.000 euro). Dit is een loonsverhoging voor de leerkrachten op deze scholen. De 

GMR heeft toestemming hiervoor gegeven. Er is te weinig tijd geweest om een weloverwogen besluit te nemen volgens de MR. De besluitvorming is 

onduidelijk en in onze ogen is dit formeel gegaan. Mevrouw P. Geerts heeft geen akkoord gegeven op de notulen de GMR. De directeuren hebben in 

het MT gedeeld dat hier vragen over zijn.  

• Tijdens de bovenschoolse studiedag is er opvang voor kinderen vanaf vier jaar aangeboden vanuit Soolva. Het personeel mag de factuur indienen bij 

Soolva van hun eigen kinderopvang. Dit gaat uit het budget van de scholing van alle leerkrachten binnen Soolva. 

• Over de GMR-vergoeding is nog niets bekend. Mevrouw P. Geerts en de heer S. van Dongen vragen dit nog na bij de GMR. 

• De ouders van 't Ravelijn vinden dat de nieuwe leerkrachten nog niet genoeg zichtbaar zijn op school. 

• Het e-mailadres van de OR moet op de websites komen.  

Besluitvorming 

 

Datum: woensdag 13 oktober 2021 

Locatie: 't Ravelijn (20.00 uur) 

 

Datum: dinsdag 7 december 2021 

Locatie: De Almgaard (19.30 uur) 

 



 

 

Datum: woensdag 19 januari 2022 

Locatie: 't Ravelijn (19.30 uur) 

 

Datum: dinsdag 22 februari 2022 

Locatie: De Almgaard (19.30 uur) 

 

Datum: woensdag 23 maart 2022 

Locatie: 't Ravelijn (19.30 uur) 

 

Datum: dinsdag 24 mei 2022 

Locatie: De Almgaard (19.30 uur) 

 

Datum: woensdag 22 juni 2022 

Locatie: 't Ravelijn (19.30 uur) 

 

 


