
  MR 20-09-2022 
 

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, de 
heer D. de Joode, mevrouw C. Timmermans,  Mevrouw E. Wessel,  mevrouw C. Ebbendorf 
Afwezig: Mevrouw A. Visser 

MR + directie 

Opening 

1. Mevr. L. van Wijngaarden opent de vergadering om 20.05 op ‘t Ravelijn. Voorstelrondje: Welkom E. Wessel, weer fijn aanwezig. 
 

Notulen vorige vergadering (en) 

- De notulen worden goedgekeurd. 
 

Notulen GMR  

- 04-07-2022: 
- C. Sanner wordt nieuwe GMR lid 

 

Nieuws van directie Almgaard 

- Goed begonnen. A Visser even wat minder werken ivm familie omstandigheden. E Wessel weer aan het werk. Wel op letten op de gezondheid 

- Brede school: werken nu toe naar het definitief ontwerp. Zijn bezig met een nieuwe naam te bedenken.  

- Schoonmaak problemen. Afscheid genomen van vorige schoonmaak bedrijf.  Zitten nu bij Proper en co. Het is wel duurder 200 €. Elke dag entree 

toiletten. Op zaterdag alle lokalen schoonmaken. Vloeren, ventsterbanken, kasten.  

- Leerling die ziek is, nieuwe scan nog steeds stabiel. 

- Er komt een nieuwe vloer. De schoonmaakster ging bij het schoonmaken door de vloer heen. In de hal wordt het vernieuwd. Dit gebeurt in de 

herfstvakantie. 

- Doen steeds oproepen voor talent ouders. Om een talent dag te regelen met ouders voor de kinderen. 

- Riolering. Elke twee weken zit alles verstopt. Dan komt er weer iemand om het weer door te spoelen in het hoofdgebouw.  

- Flinke buien dan is er lekkage. Hier kan niets aan gedaan worden. Dit komt doordat ze eerst zaken moeten controleren, of er asbest zit, daarna kunnen 

ze pas kijken waar het vandaan komt.  Dit loopt al vanaf mei 

- Unit onderwijs. Volgende week komen er kijk momenten voor ouders in ochtend. 26 september, 20 oktober. In februari ook nog twee data.  



- Facturen willen ze via Wiss collect versturen. Hopelijk gaat dit vlot in werking.  

 

Nieuws van directie ’t Ravelijn 

- B kwam niet meer terug. Bericht in de zomervakantie. Is nu opgelost met Mevr. T van der Wiel, staat nu naast M. Viveen. 
Er is nu een voorstel gedaan aan T. van der Wiel. Dit wordt nog verder bekeken of er mogelijkheden zijn.  

- Ventilatie. Gaan starten in week 41, hopen in week 44 klaar te zijn. In week 48 nog wat kleine werkzaamheden. Nieuw aanspreekpunt. Jaar vertraging. 
Nu hopen we dat het lukt. 
 
 

Openstaande acties/vragen 

• Marap 

• Cursussen MR 
 

Beleidsplan werkverdeling 

- We zijn akkoord voor beide scholen. 

Bespreking schoolplan 2019 - 2023 

- Ravelijn:  

- Vorig jaar gestart met coöperatief werken en differentiatie. Weektaken, zelfstandig werken.  

- Aanvankelijk technisch lezen, hier wordt naar gekeken.  

- Rots en Water, studie dag gehad. Het is goed gekeurd dat ‘t Ravelijn Rots en Water school mogen worden. 

- Vandaag scholing over Zien. Observatie systeem voor sociaal emotioneel functioneren. Dit zit ook aan Rots en Water gekoppeld. De leerkrachten 

vullen dit twee maal per jaar in.  Voor de herfstvakantie en voor de meivakantie. Kinderen kunnen dit zelf invullen vanaf groep 6, ouders kunnen dit 

ook invullen.                                                                

- Jaarplan Engels.  

- Rekenen is vanaf groep 5 digitaal. De kinderen moeten berekeningen op het wisbord of schrift doen. 

- Almgaard: 

- Grote doelen:  

- Spelling, rekenen, taal, begrijpend lezen, samenwerking - cultuur binnen team. : Differentiatie, scholing, DPL. Gelaagde instructie, gelaagd begrip.  



- Kleine doelen:  Invoeren van kind gesprekken, 10 gesprekken per jaar. Portfolio gaan vormen. Kaarten bestellen om beter vragen te stellen aan de 

kinderen. 

-  Schrijven  

-  

Jaarverslag MR 2021 - 2022 

- Hier wordt navraag gedaan bij P. Geerts 

Draaiboek Covid: 

- Goed keuring voor Ravelijn. Protocol ligt ter inzage op school 

- Almgaard ziet hetzelfde eruit. Was nog niet helemaal nagekeken. Komt nog.  

Brandveiligheid scholen 

- Rookmelders zijn niet verplicht. Rookmelders liggen bij de cv, co2 melders liggen in de groepen, van ’t Ravelijn/ Almgaard 

- Automatische doormelding is niet verplicht. 

- Nieuwbouw, alarm met brandopvolging 

Godsdienstige vorming 

- M Jongsema is van vormingsonderwijs.  

- Almgaard heeft humanistisch onderwijs tot de herfstvakantie. 

- ’t Ravelijn heeft Joods onderwijs tot de herfstvakantie. 

- Elke groep krijgt 3 kwartier. Bij de kleuters wordt dit nu half uur gegeven.  

Cursus MR in komende periode 

- Cursussen worden via de MR mail doorgestuurd. 

MARAP 

-  

Vaststellen taaktverdeling MR 

• Roulatie  Notulen door LK. Ravelijn 

Activiteitenplan MR schooljaar 2022-2023 

 



Vaststellen vergaderdata 2022-2023 

• Datum: woensdag 21 september 2022 

o Locatie: ‘t Ravelijn (20.00 uur) Marjon Notulant 

• Datum: dinsdag 15 november 2022 

o Locatie: De Almgaard (20.00 uur) 

• Datum: woensdag 18 januari 2023 

o Locatie: ‘t Ravelijn (20.00 uur) 

• Datum: dinsdag 14 maart 2023 

o Locatie: De Almgaard (20.00 uur) 

• Datum: woensdag ….april 2023 Groot overleg 

o Locatie:  (20.00 uur) 

• Datum: dinsdag 30 mei 2023 

o Locatie: ‘t Ravelijn (20.00 uur) 

• Datum: woensdag 21 juni 2023 

o Locatie: De Almgaard (20.00 uur) 

 

Notulen OPR 

-  

W.V.T.T.K 

- Native Speaker op de Almgaard 

- Energie prijzen: krijgen jullie er last van? Ze zijn op Stichting niveau hiermee bezig.  

Voor de volgende keer. 

• Marap 

• Cursussen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


