JAARVERSLAG 2018-2019
Medezeggenschapsraad OBS ’t Ravelijn en De Almgaard

Doel schooljaar 2018-2019:
Het volgende hoofddoel was geformuleerd door de MR:
• MR is op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van vernieuwend
onderwijs, de kwaliteit van het huidige onderwijs en de onderwijsorganisatie.
Naast dit doel zijn speerpunten en een maandelijkse activiteitenplanning opgesteld.
Het doel van deze maandelijkse activiteitenplanning was een gestructureerde samenwerking
met de directie, zodat alle jaarlijks terugkerende bespreekpunten ook daadwerkelijk ter tafel
komen en de MR haar functie goed kon uitoefenen.
Voor de periode 2018-2019 waren de volgende speerpunten geformuleerd:
-Communicatie
-kwaliteit van onderwijs
-Voortgang brede school Almkerk
-Schoolgids
-Ontwikkeling schooltijden ‘t Ravelijn
-Vernieuwing lesmethoden
-Jaarplannen directie

Besluiten schooljaar 2018-2019:
Communicatie:
Het jaarverslag gaan we via Social Schools verspreiden. De notulen worden niet meer
gepubliceerd.
Kwaliteit van onderwijs:
Almgaard:
-HB-instroom loopt erg goed. Aankomend schooljaar zal er ook een HB-instroom 3-4-5
komen. De screening wordt aangescherpt. Marloes, Bas en Carlo hebben vandaag het
protocol nog eens goed bekeken en aanpassingen gedaan.
-Beeld coachen. Wij zijn aan het kijken he wij dit zelf kunnen doen.
-Collegiale consultatie zal volgend jaar doorgepakt worden.
-Peuteracademie. Dit schooljaar hebben zij er twee gehad. 28 juni hebben zij de laatste voor
dit schooljaar. Zij hopen dat zij met de Brede school nog meer met elkaar kunnen gaan
samenwerken.

-Onderwijsconcept. Zij kijken nog steeds naar het leerkrachten gedrag door middel van
Taakspel of Edi (https://wij-leren.nl/expliciete-directe-instructie-edi.php).

’t Ravelijn:
-’t Ravelijn start voor de zomervakantie al met het DPL (http://www.cedgroep.nl/sbo-en-swvpassend-onderwijs/sbo/leerkrachtvaardigheden/doordacht-passend-lesmodel.aspx).
-Zij gaan een traject in voor technisch en begrijpend lezen.
-Voor de vakantie is de inspectie geweest. ’t Ravelijn heeft een voldoende gekregen, alleen
kwaliteitszorg was onvoldoende. Zij moeten het rapport nog ontvangen van de inspectie.
Voortgang brede school Almkerk:
In het eerste voorstel van de architect heeft De Almgaard een vrij standaard ontwerp
gekregen. Het tweede voorstel sloot ook niet aan op de visie van Almgaard. Er zijn 5 nieuwe
voorstellen gepresenteerd. Deze plannen komen meer in de buurt van de visie. Daarnaast
blijft de directie strijden voor meer vierkante meters.
Schoolgids:
Er is akkoord gegeven voor de schoolgidsen.

Ontwikkeling schooltijden obs ’t Ravelijn:
Andere schooltijden en overblijf zijn als eerste aangepakt. De peiling was destijds niet goed
gegaan.
De schooltijden zijn onveranderd gebleven. Per januari 2019 is wel Hoppas de TSO gaan
doen. Het onderwerp schooltijden is afgerond.

Vernieuwing lesmethoden obs ‘t Ravelijn:
-Gynzy (https://www.gynzy.com/) implementeren, rekenen zal via de Chromebook gaan
gebeuren. Misschien nog in combinatie met boeken.
-Mirjam Pallandt heeft dit jaar de opleiding voor taal coördinator gedaan. Zij heeft dit jaar
meegekeken op dit gebied. Er is een nieuw een jaarplan voor taal gekomen. Technisch lezen
en begrijpend lezen zullen weer goed bekeken worden. Zij gaan starten met de taalmethode
Staal (https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/taal/staal.htm).

Jaarplannen directie:
Voor de zomervakantie levert de directie van De Almgaard en de directie van ’t Ravelijn de
jaarplannen en schoolplannen aan de MR aan.

Formatie 2019-2020
’t Ravelijn
Groep 1/2 Marjon Viveen, 4 dagen - Manon Verschoor, 1 dag
Groep 1/2 Anita Labohm, 2 dagen – Sharon van Hulst , 3 dagen
Groep 3 Tim Dekker, 5 dagen

Groep 4/5 Mirjam Pallandt, 3 dagen – Manon Verschoor, 2 dagen
Groep 5/6 Marco van Krugten, 2 dagen – Chantal van Kleij, 3 dagen
Groep 7/8 Sander van Dongen – 5 dagen
Directie, Marco van Krugten, 3 dagen
Alle groepen starten vanaf groep 3 met rond de 25 leerlingen.
- Ilona mag voor twee dagen als onderwijsassistent aan de slag.
De Almgaard
Groep 1/2 Carlo Sanner, 3 dagen – vacature, 2 dagen
Groep 3/4 Linda van der Zouwen, 2 dagen – Elise Wessel, 3 dagen
Groep 5/6 Ariette Visser, 2 ½ dag – Carlo Sanner, 1 ½ dag- Nienke Verbrugge-van der
Meijden, 1 dag
Groep 7/8 Petra Geerts, 5 dagen
HB groep Bas van Houwelingen, 5 dagen
Directie, Marloes van der Meijden, 3 dagen
- Er komt een 3-4-5 instroom bij op vrijdagochtend. Carlo Sanner gaat dit doen.
- Zij moeten afscheid nemen van Jacco van der Vliet.
- Er zal een zij-instromer aan de slag gaan (Nienke Verbrugge-van der Meijden).
- Elise zal aankomend schooljaar enkele IB-taken blijven doen, maar het grootste
gedeelte van de IB-taken zal teruggelegd worden bij het team.

Activiteitenplan MR 2018-2019
-Speerpunten : kwaliteit van onderwijs, brede school Almgaard, implementatie van
aandachtspunten van de inspectie voor ‘t Ravelijn.
-Er moeten nieuwe leden gezocht worden voor de MR. Het rooster van aftreden is besproken
en gewijzigd. Sander moet eigenlijk aftreden, maar hij blijft graag.
Samenstelling MR per 1 september 2018
Voorzitter: Corné Brandenhorst
- oudergeleding
Secretaris: Elise Wessel
– personeelsgeleding
Sander van Dongen
– leerkracht personeelsgeleding
Anita Labohm
– leerkracht personeelsgeleding
Dennis de Joode
– oudergeleding
Annet van Noorloos
– oudergeleding

Bijeenkomsten MR 2018-2019
Woensdag 12 september 2018
Woensdag 17 oktober 2018
Maandag 10 december 2018
Woensdag 16 januari 2019
Maandag 18 februari 2019
Woensdag 20 maart 2019
Maandag 13 mei 2019

19:30 uur
19:30 uur
20:00 uur
19:30 uur
20:00 uur
19:30 uur
20:00 uur

Woensdag 19 juni 2019

19:30 uur

Contact met de MR
Voor reacties aan de MR kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met één van de MRleden.

