
MR 14-10-2020 
 

Aanvang:        19.30 uur 
Aanwezig:      Marco, Corné, Petra, Marjon, Lotte, Elise, Sander, Charlotte 
Afwezig:          Dennis en Marloes 

MR + directie 

Opening 

Vergadering verloopt via Teams. 

Notulen vorige vergadering (en) 

• Notulen van 15-09-2020 is goedgekeurd. Op een paar kleine aanpassingen na.  

• Webversie van 17-06-2020 is ook goedgekeurd, deze kunnen we publiceren. 

Nieuws van directie Almgaard 

• De Almgaard is helaas een week gesloten geweest. Eén leerkracht is besmet geraakt met het Coronavirus en 5 leerkrachten zijn preventief in 

quarantaine gegaan. De leerkracht is nog steeds niet fit genoeg om te komen werken, zij mag ook pas weer voor de klas als ze klachtenvrij is. Gelukkig 

hebben we aanspraak kunnen maken op de invalleerkracht van het bestuur. Afgelopen week is er nog een leerkracht getest, maar ook zij bleek 

negatief. In dit geval hebben we de werkdagen van leerkrachten gewisseld om nog meer lesuitval te voorkomen. Je moet als school continue het 

initiatief nemen door zelf te blijven bellen naar de GGD. Er komen ook veel wisselende adviezen. Ouders zijn zoveel mogelijk meegenomen gedurende 

dit proces. De ouders van groep 1-2 waarvan de leerlingen naar de buitenschoolse opvang moesten zijn allemaal gebeld en verdere communicatie is 

via Social Schools gelopen. Het thuiswerken was dezelfde dag weer helemaal ingericht en klaar voor gebruik. Ouders hebben over het algemeen 

flexibel en positief gereageerd op ons handelen. Een aantal ouders hebben ons benaderd of wij geen sneltesten konden inkopen. Dit heeft in principe 

geen zin, bij een bevestigde besmetting is het zo dat je 10 dagen in quarantaine moet. Zelfs als je je laat testen en de uitslag is negatief, moet je de 10 

dagen quarantaine afmaken. Dit heeft te maken met de incubatietijd van het virus. Inmiddels schijnen meer dan 600 scholen met dezelfde 

problematiek te kampen. De Almgaard maakt zich dan ook wel zorgen voor de komende tijd…. 

• Na de herfstvakantie gaat P. Geerts (groepsleerkracht 7-8 en vakleerkracht rekenen) met verlof. Zij zal vervangen worden door A. van der Linden. Zij 

heeft de afgelopen 3 dagen al meegelopen. De directeur heeft er alle vertrouwen in dat dit helemaal goed gaat komen. 

• De eerste ronde LOL-gesprekken zit erop. Het was een rare gewaarwording om dit via Teams te moeten doen. De meeste ouders hebben netjes 

ingebeld (of beter gezegd opgenomen) op de afgesproken tijd. Helaas waren er ook een aantal ouders die niet bereikbaar waren, deze worden nog 

aangesproken. De Almgaard vindt het, zeker in deze tijd, belangrijk om contacten met ouders te houden. 



• Er was wat verwarring over de studiedag, een aantal ouders gaf aan dat ze deze liever geskipt hadden, omdat de school voorafgaand gesloten was 

i.v.m. Corona. De reden dat deze studiedag gewoon doorgegaan is heeft met twee dingen te maken: 

− Ouders hebben vanaf het begin van het schooljaar rekening gehouden met deze datum, om hem dan te verzetten en ouders met een nieuwe datum 

te belasten leek het team niet wenselijk 

− Op studiedagen volgen de leerkrachten een studieprogramma. Deze dagen zijn gevuld met cursussen en bijeenkomsten om het onderwijs op de 

Almgaard de blijven ontwikkelen. Hiervoor worden ook vaak externen uitgenodigd die ook volle agenda’s hebben. Op zo´n korte termijn afzeggen 

betekent ook vaak dat er toch kosten in rekening gebracht worden.   

• Er zijn stappen gemaakt in het besteden van de achterstandsgelden die zijn aangevraagd. Na de herfstvakantie zal (naar alle waarschijnlijkheid) I. 

Aageenbrug starten om leerlingen in kleine groepjes extra instructie aan te bieden. Zij is leerkracht en heeft tot nu toe altijd in het speciaal onderwijs 

gewerkt. Na de kerstvakantie zal zij ook het verlof van N. Verbruggen in gaan vullen. 

Nieuws van directie ‘t Ravelijn 

• Afgelopen donderdag hebben vier scholen (‘t Ravelijn, de Prins Willem Alexander, de Henri Dunant en de Sigmond school) een presentatie gegeven 
aan de inspecteur. De inspecteur was erg enthousiast. Na de herfstvakantie zal er een eindoordeel komen. De inspecteur had respect voor wat er 
allemaal gelukt was ondanks de coronaperiode. 

• ‘t Ravelijn heeft van meneer H. van der Woude uitleg over de audit gehad. Een audit laat zien waar een organisatie staat, of de beoogde kwaliteit en 
doelen zijn behaald en waar verbeterpunten zijn. Zo zorgt een audit voor continue verbetering. Dit is een twee jaarlijkse cyclus. De Almgaard komt dit 
jaar ook nog aan de beurt. De audit op ’t Ravelijn zal op 23 november 2020 plaatsvinden. 

• De Corona besmettingen vallen nog mee. Eén leerkracht is negatief getest. Er moest 4 dagen worden gewacht op de uitslag. Op dit moment zijn er 
twee leerlingen afwezig omdat vader besmet is.   

Plan bij corona besmetting 

• De directeur van de PWA heeft het plan bij corona besmetting gemaakt. De directeur van ‘t Ravelijn heeft het aangepast. 

 

• Tip: Afzeggen van naschoolse opvang en taxi’s ligt bij ouders en niet bij school. Dit vermelden bij berichten bij eventuele sluiting van een school. 

 

Ventilatie checks Soolva 



• Voor de Almgaard geldt dat zij de norm fors overschrijven. Om optimaal te meten is het lokaal gedurende de dag helemaal afgesloten; de deur zit 

dicht, alle ramen onder de 1.80 meter zijn dicht, alleen de ventilatieroosters staan open. In beide klassen waren geen ramen boven de 1,80 open dus 

alle ventilatie die aanwezig was, was die van de roosters. 

              In de praktijk hebben zijn de deuren bijna altijd open, staan er meerdere ramen open en is het dus een andere situatie. 

              Afgelopen maandag heeft de directeur een overleg gehad met Arec om te bekijken hoe zij dit op kunnen lossen, hier zijn een aantal punten      
              uit gekomen:                                                               

− Er wordt voor elke klas een co2 meter aangeschaft zodat je gedurende de dag steeds weet wanneer je meer ramen op moet zetten of wanneer je de 

klas even moet verlaten. Dit is alleen nodig voor de scholen die boven de norm zitten. 

− De hoge dichte ramen (boven de 1,80) zullen deels vervangen worden door kiepramen. In elke klas komen minimaal 2 ramen die tegenover elkaar 

zitten, zodat je optimaal kan ventileren. 

− De leverancier van de units komt zelf kijken hoe dit opgelost kan worden. 

− In de HB-groep 7-8 kan er niet tegenover elkaar geventileerd worden, dit wordt nog bekeken en wanneer dit voor onvoldoende ventilatie zorgt zal er 

een ventilatorsysteem op het dak geplaatst moeten worden. 

− Uitkomsten van het rapport worden ook met de gemeente gedeeld. 

 

• Op ’t Ravelijn wordt voor alle lokalen een CO2 meter aangeschaft. Bij één lokaal zijn er te veel decibellen gemeten bij een ventilator. Deze moet 

vervangen worden. Dit alles moet voor 1 december 2020 geregeld zijn. 

 

Jaarplannen schooljaar 2020-2021 

’t Ravelijn:  
• Jaarplan; Rekenen. Er is contact geweest met de makers van Gynzy. Er moest een vinkje uitgezet worden en nu kan er beter instructie.  
      gegeven worden aan groepjes. Er worden mensen van Gynzy uitgenodigd en dan zal er gekeken worden naar hoe er geanalyseerd kan  

                           worden.   
• Jaarplan; Kwaliteitszorg. De leerkrachten S. van Dongen en T. Dekker gaan een kijkwijzer maken voor DPL. Ook onderzoeken zij                                                                           
 of leerkrachten ervoor open staan om in de klas gefilmd te worden. Zij gaan zich met het team vooral richten op de kern en afsluitingen                    
 van lessen. 
• Jaarplan; Teach like a Champion (http://www.teachnederland.nl/)  
• Jaarplan; verbeteren begrijpend en technisch lezen. Tot januari 2021 zal technisch lezen centraal staan. Daarna zal er goed gekeken worden    
       naar begrijpend lezen. Vervolgens zal er ingezet worden op de didactiek.                      



• Jaarplan; Rots & water. Er moet één lijn komen hoe er met kinderen gecommuniceerd moet worden. Ze willen gaan kijken of de leerkrachten 

op een geweldloze manier kunnen gaan communiceren met de kinderen. (https://communicatietraining.nl/inspiratie/geweldloze-

communicatie/)   
               
Almgaard:  

• Jaarplan; Passend leermodel, reeds gestart.   
• Jaarplan; Marktaandeel in Almkerk vergroten, vanaf heden. Jaarplan; Spelling, vanaf heden. Loopt op het moment. Er is een                                          
 beleidsplan geschreven door de vakleerkracht spelling.   
• Jaarplan; Leer- en ontwikkelingslijnen   
• Jaarplan; Doelen smart formuleren. De school beschikt over toetsbare doelen. Aan het einde van het school jaar zijn niet alle doelen                          
 meetbaar.    
• Jaarplan kwaliteitszorg; Ontwikkelcyclus personeel. Mevrouw R. Bouman van ACT-me zag het niet zitten om op de Almgaard te komen,       

             die afspraak stond gepland op de dinsdag dat we weer open mochten. Ontwikkelcyclus oppoten gezet. Er wordt naar een  
      nieuwe datum gezocht. Donderdag 15-10-2020 vindt de eerste ronde collegiale consultatie plaats. 

Notulen GMR 

• De voorzitter van de MR is verbaasd dar er wordt aangegeven dat de bezetting van de scholen solide is.  

• Ook wordt er gesproken een klein plusje in de financiën. Dit strookt niet met de financiële plaatjes van ’t Ravelijn en de Almgaard.   

Aan T. Dekker zal gevraagd worden of hij hier opheldering kan krijgen bij de GMR.  Op de Almgaard wordt verteld bijvoorbeeld verteld dat er 

geen geld is voor nieuwe meubels.  Op welke basis kan er gesproken worden over een solide bezetting voor de scholen als er maar één 

leerkracht beschikbaar is voor vervanging van zieke leerkrachten. 

• De gezamenlijke studiedag van het bestuur is niet doorgegaan. Alle scholen hebben op deze dag een eigen studiedag georganiseerd. 

Notulen OPR “Driegang” 01-07-2020 

• De vraag vanuit Driegang is of de huidige koers nog doorgezet moet worden. Moeten ze de SBO-leerlingen spreiden over de scholen? Er loopt 

nu een tweejarig onderzoek om te kijken hoe het nu verder moet met Driegang. 

• Uit de link in de notulen blijkt dat Passend onderwijs niet zo uit de verf is gekomen als men voor ogen had.  

• Mevrouw C. Ebbendorf is benieuwd naar welke invloed de OPR heeft in alle vernieuwingen in het passend onderwijs. Zij komt hierop terug in 

de aankomende MR vergadering. 

MR Cursusaanbod  



• De cursus: “Volg het onderwijsgeld”, zal later in het schooljaar gegeven worden. 

• De cursus “MR start” zal 4 november 2020 gegeven worden 

W.V.T.T.K 

• Het SOP vanuit het samenwerkingsverband gaat op de schop. Er moet stichting breed een SOP ontwikkeld worden.  

• De heer S. van Dongen gaat navragen bij de ICT-werkgroep van de stichting of er een e-mailadres aangemaakt kan worden voor de MR 

 

De MR heeft een aantal e-mails ontvangen van ouders van de Almgaard waarin zij hun onvrede uiten over de school. 

• Schoolzwemgeld tijdens de lockdown 

Een aantal ouders heeft betaald voor zwemlessen tijdens de volledige lockdown. Er zijn zwemlessen uitgevallen waar ouders wel betaald voor hebben. 

Het schoolzwemmen loopt via de gemeente en het zwembad. Op dit moment is erg nog geen duidelijk beeld van de werkelijke kosten over het 

afgelopen schooljaar. Hier is de directeur druk mee bezig. Er is gevraagd om het gehele bedrag voor het schoolzwemmen te voldoen en als er meer 

bekend is over eventuele restitutie dan krijgen alle ouders die hebben betaald hier bericht over. 

• Instroom van leerlingen op de Almgaard.  

Hier is over gesproken binnen het team. Voor kleuters is dit niet mogelijk. Voor andere leerlingen proberen we de start altijd rondom een vakantie te 

plannen. Ook dit is niet altijd mogelijk bij verhuizing bijvoorbeeld. Daarnaast is de visie van de Almgaard dat elk kind recht heeft op passend onderwijs. 

Uiteraard wordt er bij elke casus gekeken of dit wenselijk is voor de school, voor de groep en voor de leerkracht.  

• De Kiss and ride zone bij de Almgaard 

De Kiss and ride zone bij de Almgaard wordt afgezet worden met pionnen. Er ontstonden namelijk gevaarlijke situaties bij het brengen en halen van de 

kinderen. 

• Speeltoestellen op het schoolplein 

Dit geld staat nog gereserveerd voor de Almgaard. Op dit moment weten De Almgaard niet waar een speeltoestel geplaatst kan worden met de nieuw 

units. De enige plek zou het voetbalveld zijn, maar dan moet dit opgeofferd worden. Hierop zal het team van De Almgaard nog met elkaar in overleg 

gaan. 

• Opvangen kleuters bij het hek 

Kleuters worden op dit moment ‘s morgens niet opgevangen bij het kleuterhek. Dit is wel gecommuniceerd bij de afspraken omtrent corona. Dit zal 

gelijk door het team opgepakt worden, zodat kleuters weer bij het hek opgevangen worden. 



 

 

Besluitvorming 

• Plan bij coronabesmetting (Obs ‘t Ravelijn) is goedgekeurd. 

Datum:  dinsdag 8 december 2020 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum:  woensdag 13 januari 2021 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum:  dinsdag 16 februari 2021 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum:  woensdag 17 maart 2021 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum:  dinsdag 18 mei 2021 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum:  woensdag 16 juni 2021 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 


