
MR 16-06-2021 
 

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 
Afwezig:     De heer D. de Joode , mevrouw L. van Wijngaarden    

MR + directie 

Opening 

Vergadering verloopt via Teams. 

Notulen vorige vergadering (en) 

• Geen op- en of aanmerkingen op 18-05-2021 

• Pdf-notulen van 18-05-2021 kan gepubliceerd worden 

Nieuws van directie Almgaard 

• Er zijn de afgelopen weken een aantal COVID-besmettingen geweest. Het ging even heel hard met de besmettingen. Er is gekeken of de hele 

school gesloten zou moeten worden. Gelukkig hoefde dit uiteindelijk niet. Helaas hebben de ouders van één besmette leerling nare berichten 

gehad van andere ouders, maar gelukkig ook positieve berichten!  

• De heer J. van Dijk gaat de vacature bij de kleuters vervullen en gaat twee dagen per week vakleerkracht taal worden. Hij heeft in het verleden 

stagegelopen op De Almgaard.  

• Het werkverdelingsplan moet getekend worden door de MR.  

• Mevrouw T. Prijssen zal als onderwijsassistent ook extra uit de NPO-gelden betaald gaan worden aankomend schooljaar. 

• Hopelijk krijgt de directie volgende week meer nieuws over de units. 

Nieuws van directie ’t Ravelijn 

• Er is op school een ouderpeiling gehouden omtrent het vijf-gelijke-dagen model. Als de (P)MR hiermee in kan stemmen dan willen we het nieuwe 
schooljaar starten volgens dit rooster. Alle groepen gaan van 8.30 -14.00 uur naar school. Met uitzondering van groep 1-2 op de woensdag. Zij gaan 
dan van 8.30 -12.00 uur naar school. De groepen 3-8 draaien dan 26,25 uur per week en 1008 uur per jaar. De groepen 1-2 draaien dan 24,50 uur per 
week en 943 uur per jaar. De eerste vraag die gesteld werd was: Ik ben voor het vijf-gelijke-dagen model: Van de 80 gezinnen stemden er 73 ja en 7 
nee. Leerkracht de heer S. van Dongen had een NEE gegeven. Hij hecht veel waarde aan zijn pauze. Voor hem is dit echt een rustmoment. De 



leerkrachten hebben zelf de keuze of ze een kwartier een moment voor zichzelf willen hebben. Er komt dan iemand anders in de klas om waar te 
nemen. 

• De formatie was rond. De intern gebeleider mevrouw M. van der Maden gaat echter naar OBS De Verschoorschool. Er wordt nu gezocht naar een 
leerkracht voor 2 dagen. Mevrouw M. Pallandt gaat de taken voor de interne begeleiding op zich nemen. 

Formatieplan / groepsindeling 

OBS 't Ravelijn: 
Groep 1-2 Brenda van de Heuvel 
Groep 1-2 Marjon Viveen en Ilona Flikweert 
Groep 3-5 Tim Dekker en Mirjam Pallandt 
Groep 4-5 Vacature en Manon Verschoor 
Groep 6-7 Sander van Dongen 
Groep 7-8 Marco van Krugten en Chantal van Kleij 
Intern begeleider: Mirjam Pallandt 
Directeur: Marco van Krugten 
 
Talentenschool De Almgaard: 
Groep 1-2 Jeroen van Dijk – Lauri Mommersteeg 
Groep 3-4 Linda van der Zouwen - Ariette Visser 
Groep 5-6 Elise Wessel – Nienke Verbruggen 
Groep 7-8 Petra Geerts en Irene Aangeenburg 
HB unit Carlo Sanner en Bas van Houwelingen 
Vakleerkracht taal: Irene Aangeenburg 
Intern begeleiders: Lauri Mommersteeg en Elise Wessel 
Directeur: Marloes van der Meijden 
 
Schoolgids 

• Binnen het MT is er afgesproken om de schoolgids via vensters.nl te maken. Dit is onderdeel van de site: scholenopdekaart. De schoolgids voor ’t 
Ravelijn is een behoorlijk eind op weg, maar nog enkele onderdelen moeten aangevuld worden. Ook moeten er nog wat schoolfoto’s in geplaatst 
worden. Bevat dus behoorlijk wat veranderingen, maar het voordeel is dat veel automatisch wordt gevuld in deze schoolgids. 

• Mevrouw E. Ebbendorf gaat vragen of het samenwerkingsverband Driegang een stukje kan aanleveren voor de schoolgids. 

Voorzitterschap MR / MR-verkiezingen 



• Mevrouw L. van Wijngaarden gaat de nieuwe voorzitter van de MR worden. 

• De heer C. Branderhorst werkt mevrouw L. van Wijngaarden in aankomend schooljaar. Er zal aankomend schooljaar een vacature uitgezet worden 
voor een nieuw MR lid van Talentenschool De Almgaard. 

• Zittingstermijn en rooster van aftreding worden tijdens de eerste vergadering van het schooljaar 2021-2022 bekeken worden. De heer C. Branderhorst 
vraagt bij de heer D. de Joode na of hij zijn zitting in de MR voort wil zetten totdat zijn kinderen van school af zijn.  

Evaluatie Jaarplannen schooljaar 2020-2021  

’t Ravelijn:  
• Jaarplan; Rekenen.Deze wordt doorgezet. Hoe kunnen zij de rapportages van Gynzy goed doorgezet worden naar de ouders?  
• Jaarplan; Kwaliteitszorg Het lesmodel staat nu. 
• Jaarplan; Teach like a Champion (http://www.teachnederland.nl/) Afgesloten.  
• Jaarplan; verbeteren begrijpend en technisch lezen. Vanaf september gaat deze starten. In samenwerking met de PWA-school uit Eethen.  

• Jaarplan; Rots & water. Mevrouw M. Verschoor gaat aankomend schooljaar ook de training Rots en Water volgen. Zij mogen zich dan Rots en 
Waterschool noemen. 

 

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:  

• Jaarplan; Passend leermodel. Dit is afgerond. Tijdens de laatste studiedag van dit schooljaar gaat het personeel nog aan de slag met de kijkwijzer DPL. 
Nu is dit een kijkwijzer van de CED-groep. De Almgaard wil deze kijkwijzer meer toespitsen op hun eigen visie. Deze wordt gebruikt tijdens 
klassenbezoeken.  

• Jaarplan; Marktaandeel in Almkerk vergroten. Er is een werkgroep PR. Er zal aankomend schooljaar een concreet plan PR geschreven worden. 
Aankomend schooljaar zal dit echter niet in een jaarplan terugkomen.  

• Jaarplan; Spelling. Spelling is opgenomen in het taalbeleidsplan. 



• Jaarplan; Leer- en ontwikkelingslijnen. Dit jaar is dit schooljaar voor het rekenen ontwikkelt. Aankomend schooljaar zal er ook bij taal en spelling naar 
gekeken worden naar de leer- en ontwikkelingslijnen gekeken worden. 

• Jaarplan; Vormingsonderwijs. Dit heeft vanwege COVID geen doorgang kunnen vinden. Dit zal aankomend schooljaar verweven worden met W.O. 
• Jaarplan; Doelen smart formuleren. Hier is dit jaar niet aan gewerkt. Dit zal aankomend schooljaar niet in een jaarplan terugkomen. 
• Jaarplan kwaliteitszorg; Ontwikkelcyclus personeel. Afgerond met mervouw R. Bouwman. Hier zal nu mee gewerkt gaan worden. 

 
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. 

 
 Nationaal onderwijsplan 

Talentenschool De Almgaard;  

Meer personeel, maar ook effectief inzetten van personeel waardoor de implementatie van DPL goed ingezet kan worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

in 2 soorten personeel: 

               1. Vakleerkracht taal + begeleider executieve functies 2 dagen (+-21.000 euro).  

               2. Onderwijsassistent 4 dagen (+-26.000). Ook is gekeken naar inzet in de verschillende groepen. De onderwijsassistente zal ingezet gaan                            

worden in de onderbouwgroepen en de leerkracht in de bovenbouwgroepen. Zo denken zij een mooie schoolbrede en termijnbestendige                        

oplossing gevonden te hebben. 

't Ravelijn;  

1. Inzet leerkracht 1 dag: A. Labohm zal volgend schooljaar nog op de donderdag werkzaam zijn bij ons. Zij zal zich met name concentreren op de 

groepen 1-4. Het programma BOUW zal zij gaan coördineren samen met onze intern begeleider. Daarnaast neemt zij 1 uur de kleutergroep van 

mevrouw M. Viveen over. Zij zal dan met de ‘pluskinderen’ van groep 3-4-5 en 6-7-8 aan het werk gaan op het gebied van executieve vaardigheden en 

het leren leren. Daarnaast zal ze haar tijd gebruiken om met kleine groepjes leerlingen aan het werk te gaan. 

2.  Inzet leerkracht 1 dag (0,1 FTE) Chantal zal 20 van de 40 dinsdagen werken, zodat de directeur M. van Krugten deze in kan zetten voor observaties in 

de klas en coachmomenten voor leerkrachten. 



3. Inzet onderwijsassistent (8 uur) De onderwijsassistent is in dienst van HOPPAS en s voor 8 uur aan onze school verbonden. Zij zullen haar op 2 

ochtenden inzetten bij de 2 bovenbouwgroepen. Zij zal met name kleine groepjes begeleiden of de leerkracht overnemen, zodat de leerkracht gericht 

met enkele leerlingen aan de slag kan gaan. Dit zal vooral op reken- en leesgebied zijn. 

4. Traject ondersteuning leerkracht: 1 leerkracht op school krijgt externe ondersteuning om de leerkrachtvaardigheden te verbeteren, wat uiteindelijk 

weer ten goede aan de leerlingen komt. 

5. Schoolbreed zien zij dat begrijpend lezen extra aandacht vraagt. Daarvoor hebben zij samen met de PWA uit Eethen een traject met mevrouw B. 

Lammers afgesproken. Dit traject zal gaan starten in september 2021 

6. Traject DPL met differentiatie. De afgelopen 2 schooljaren zijn zij als team bezig geweest om ons lesmodel aan te pakken. Dat traject is afgelopen jaar 

niet helemaal doorgelopen. Dat maken zij volgend schooljaar af. Daarnaast is uit de Audit gekomen dat zij nog een stap kunnen maken met 

differentiatie. Dat past goed binnen dit model. Inmiddels is het traject afgesproken. 2 teambijeenkomsten en 2 observatieronden. Kosten zijn nog niet 

bekend. Dit traject moet ervoor zorgen dat we hier meerdere jaren van kun profiteren. 

7. Training Met Sprongen Vooruit. Voor de eerste subsidie hebben zij als school de materialen van Met Sprongen Vooruit besteld. Om dit goed in te 

zetten voor ons rekenonderwijs is er inmiddels binnen de stichting geïnventariseerd welke scholen hieraan deel willen nemen. Kosten zijn nog niet 

bekend. Interventie is bedoeld om het rekenonderwijs een impuls te geven. 

8. In samenwerking met de muziekschool en cultuurpunt Altena willen zij vakleerkrachten inzetten op muziek en cultuur. Zo kan de leerkracht ook nog 

met extra groepjes leerlingen aan de slag. 

9. In samenwerking met HOPPAS staat er nog een vacature uit. Een combi functie met kinderopvang en 8 uur onderwijsassistent. De onderwijsassistent 

zal dan in dienst van HOPPAS zijn en voor 8 uur aan ons uitgeleend worden. Zo hebben zij nooit verplichtingen aan deze werknemer. Dat verloopt dan 

allemaal via HOPPAS. 

10. Zij vinden het belangrijk om ook meer aandacht aan de sociale-emotionele ontwikkeling te besteden dan we al deden. Uit de laatste Scol afname zien 

zij dat er toch onderdelen binnen de sociaal-emotionele ontwikkelingen zijn waar zij graag meer aandacht op willen vestigen. 

11. Train de trainer: werken aan executieve functies. Vanuit de menukaart blijkt dat executieve functies veel bijdraagt aan het wegwerken van 

onderwijsachterstanden. Om dit een vast onderdeel binnen de school te laten worden, laten zij een collega de rest van het team trainen. 

Evaluatie Activiteiten Jaarplan 

Vanwege de coronaperiode hebben is er een aangepast programma geweest dit schooljaar. 

• Communicatie: doorzetten 

• Brede school Almkerk: Er is een werkgroep met ouders opgezet. Mevrouw C. Ebbendorf zit in deze werkgroep. Zij kan de MR hierover informeren als 

er een bijeenkomst is geweest. 

• Het activiteitenplan moet geactualiseerd worden. 



• De schoolgids is geen speerpunt meer. 

• Vernieuwing van nieuwe methodes moet een speerpunt blijven voor obs 't Ravelijn. 

• De MR heeft op het gebied van financiën een cursus gedaan. Zij willen daar wel op blijven inzoomen. 

• De jaarplannen blijven een speerpunt. De jaarplannen zijn afgelopen elke vergadering teruggekomen. Dit werkte voor de MR erg prettig. 

• De MARAP moet aankomend schooljaar elke MR vergadering aanbod komen. 

• Hoe gaat het met de NPO gelden? Gaat de MR dit terugzien in de praktijk? 

W.V.T.T.K 

• MARAP, mevrouw P. Geerts heeft dit niet meer nagevraagd. De heer S. van Dongen heeft dit wel gedaan. De directie van zowel De Almgaard 

als 't Ravelijn gaan het overzicht delen met de MR. 

• De directie van 't Ravelijn heeft contact gehad met het zwembad. De kinderen zwemmen gewoon voor een diploma.  

• Ouders hebben een deel van het zwemgeld terug gehad. Ouders krijgen op 't Ravelijn de rekening digitaal via SocialSchools. Hier moet wel 

extra voor betaald worden. De OR betaalt deze bijdrage. De OR van De Almgaard wil zelf het geld niet meer innen. Ze willen dit overlaten aan 

de directie. De directeur van De Almgaard onderzoekt of zij dit nu ook via SocialSchools wil laten lopen. 

• Reactie op notulen GMR. Er wordt een onderzoek gedaan of het nodig is om mevrouw P. Timmermans te vervangen. Is het nodig om een 

extern bureau hiervoor in te huren en wat zijn de kosten hiervan? Mevrouw P. Geerts gaat hier navraag over doen bij de GMR. Zij zit nu ook in 

de GMR.  

Besluitvorming 

• OBS 't Ravelijn gaat aankomend schooljaar 2021-2022 het vijfgelijke dagen model draaien. 

• Er is een akkoord gegeven voor de wijzigingen van zowel de formatie van OBS 't Ravelijn als voor Talentenschool De Almgaard 

• De onderwijsplannen worden goedgekeurd door de MR. 

• Mevrouw L. van Wijngaarden wordt schooljaar 2021-2022 voorzitter van de MR. 

Datum: dinsdag 14 september 2021  

Locatie: De Almgaard (19.30 uur) 

 

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) 

 

 



 


