
    MR 18-01-2023 
 

Aanvang:        20.00 uur 
Aanwezig:      De heer M. van Krugten, mevrouw B. van den Heuvel,  mevrouw M. Viveen, , mevrouw C. Timmermans,  Mevrouw E. Wessel,  mevrouw C. Ebbendorf, mevrouw A. Visser,  
Afwezig:  

MR + directie 

Opening 

- We openen met elkaar de vergadering om 20.07 u op ‘t Ravelijn. 
 

Notulen vorige vergadering (en) 

- De notulen worden  goed gekeurd. 
-  

Notulen GMR  

- Vanuit de GMR .  
- De begroting is goed gekeurd. 
- Wilfred Pesky, tijdelijk interim directeur geweest, is afgelopen week overleden. 

Nieuws van directie Almgaard 

- Marloes is voor 50% ziek gemeld. Ivm zwangerschap en bijwerkingen ervan. 

- Eline van Esch vervangt 1 dag voor Marloes. Op de maandag. Lauri staat op de zorg. Ariette 1 dag ambulant voor de lopende of komende zaken. Rondleidingen worden door Lauri en Ariette gedaan 

- Petra Timmermans is bereikbaar voor hulp, ondersteuning. 

- Het team probeert met elkaar de zaken te regelen. 

- Brede school loopt gelukkig nog door. Het ontwerp is bijna definitief. Hart van Almkerk wordt de nieuwe naam.  

- Er moet een keuze gemaakt worden  tussen twee toets materialen, tussen Iep en Cito- leerling in beeld 

Nieuws van directie ’t Ravelijn 

- Ventilatie is waarschijnlijk rond de voorjaarsvakantie hopelijk klaar. 
- Twee beveiligingscamera’s zijn er opgehangen. Overlast is nu minder. 
- Vorige week even ziekte en cursus van personeel. Gelukkig kon het voor de groepen opgevangen worden.  
- Er moet een keuze gemaakt worden  tussen twee toets materialen, tussen Iep en Cito- leerling in beeld 
-  



Openstaande acties/vragen 

- Almgaard 
 
‘t Ravelijn 
 

- Jaarverslag MR: 
Jaarverslag van 2021-2022. Zijn M. Viveen en B. van den Heuvel mee bezig die op te maken. E. Wessel stelt zich beschikbaar voor hulp.  
 

- Vakantierooster:  
 
 

Brede school Almkerk 

-  

 

Jaarplannen (Follow Up)  

- Ravelijn:  

- Motorisch aanbod 

Op ’t Ravelijn werken verschillende werkgroepen aan de plannen.  

 

Engels:  

Zie openstaande acties/vragen. 

 

Lezen:    

De werkgroep is aan het oriënteren op methodes vanaf groep 4. In groep 3 wordt gewerkt met Veilig Leren Lezen. Er zijn zichtzendingen aangevraagd voor Blink en Junior Nederland Leest. 

 

Differentiatie:  

Vandaag is er een studiedag op ’t Ravelijn geweest over differentiatie. M. van Krugten geeft aan dat het een nuttige en mooie dag met het team is geweest. Tijdens de studiedag zijn zaken besproken 

als blokvoorbereidingen en het meer loslaten van de groepsplannen. Het team heeft duidelijke afspraken met elkaar kunnen maken over de huidige aanpak en het vervolg. In februari volgt een nieuwe 

studiedag met als onderwerp differentiatie.  

 

Rots & Water:  



’t Ravelijn is over van SCOLL naar ZIEN! ZIEN! is aanvullender op het R&W programma.  

M. Viveen geeft aan dat ook de kast van ‘slimme kleuters’ nu ingericht is en dat ze fijne ervaringen heeft gehad met het gebruik hiervan. 

 

- Almgaard: 

Op de Almgaard zijn de jaarplannen onderverdeeld over de werkgroepen. De werkgroepen zijn concreet bezig met het beleid en geven tijdens teamvergaderingen terugkoppeling of vragen juist om 

input. De leerkrachten geven aan dat het prettig en efficiënt werkt. Het wordt als positief ervaren dat de vergadercultuur is verbeterd. 

Verder geeft A. Visser aan dat er meer ruimte/mogelijkheid is gekomen om bij collega’s in de klassen te kijken.   

 

Rekenen:  

In de eerste bijeenkomst is er nog vooral gericht op de afstemming van onder andere de roosters. In de laatste bijeenkomst is er voornamelijk al gericht op de kwaliteitskaarten.  

 

Taal:  

Het beleidsplan is doorgenomen. De werkgroep wil dit graag goed hebben, voordat ze gaan werken aan de kwaliteitskaarten. 

Er is gestart met de nieuwe leesmethode: Atlantis.   

 

Wereldoriëntatie:  

De school is gestart met de methode ‘Vier Keer Wijzer’.  Er is ook een uitbreiding gekocht die geschikt is voor onder andere combinatieklassen.  

 

 

- Volgende keer komen we hier op terug. 

 

  

Jaarverslag MR 2021 - 2022 

 

- Is goed gekeurd. 

Onderwijstijd & vakantierooster 2023-2024  

          

‘t Ravelijn 
   

Vakantierooster 2022 - 2023  :          
     



          

          

          

          
          

     
gr. 3 t/m 8 

 
groep 1 -2 

    

          
aantal uren per week 

    
26,25 

 
24,50 

   
aantal uren per jaar ( .. X 52) 

    
1365,00 

 
1274,00 

   
Bijtellen 29 (alleen schrikkeljaar) 30 september 2020 (wo) 

         

          
totaal aantal uren op jaarbasis 

    
1365,00 

 
1274,00 

   

          

          
Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023 

    
26,25 

 
24,50 

   
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024 

    
52,50 

 
49,00 

   
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024 

    
26,25 

 
24,50 

 
Carnaval 

  
Goede Vrijdag/Pasen 29-03-2024 t/m 01-04-2024 

    
10,50 

 
10,50 

   
Meivakantie 22-04-2024 t/m 05-05-2024 

    
52,50 

 
49,00 

   
Hemelvaart 09-05-2024 t/m 10-05-2024 

    
10,50 

 
10,50 

   
Pinksteren 20-05-2024 

    
5,25 

 
5,25 

   
Zomervakantie 13-07-2024 t/m  25-08-2024 

    
157,50 

 
147,00 

   
Totaal 

    
341,25 

 
320,25 

   



          
Jaareindtotaal 

    
1023,75 

 
953,75 

   
studiedagen 5 hele dagen 

    
26,25 

 
26,25 

 
Deze dagen nog inplannen 

  

          

          

          

          

          

          

Totaal aantal lesuren 
    

997,50 
 

927,50 
   

          
-   

Begroting 2023  

- Het begrotingsgesprek heeft plaatsgevonden. Is bij de GMR op tafel geweest.  En goed gekeurd.  

Financiën Marloes/ Marco ( Marap) 

- Alles is overgezet van Groenendijk naar Visma. 

Verkeer 

- Almgaard: 

- Kiss en ride zone is een drama 

- ’s morgens is niet veilig. 

- Chauffeurs van de taxi’s doen niet veilig parkeren. 

- Veel ouders doen niet veilig parkeren. 

- Mensen zijn te beroerd om een stukje te lopen. 

- De Boa wordt gebeld door Ariette op hopelijk een oplossing. 

Schoolprofiel – evaluatie schoolprofiel in samenwerkingsverband/schoolondersteuningsprofiel  

- Die van de Almgaard volgt nog 



- Het verslag is gemaakt door ’t Ravelijn.  

- Jammer dat er geen ruimte is voor eigen aanvullingen.  

 

- Bij de volgende vergadering wordt dit teruggevraagd door L. van Wijngaarden.  

Notulen OPR 

- Er wordt vooral gekeken naar het leerlingen vervoer. Dit is dramatisch.  

- De school en ouders moeten het ermee doen. 

- Kinderen zitten 4 uur in het vervoer per dag. Wisselende chauffeur of geen chauffeur. Te laat.  

W.V.T.T.K 

- Ariette moet nog toegevoegd worden aan het mail verkeer 
- Schoolreis, Almkerk zit met de handen in het haar. Hoe gaat ’t Ravelijn dit doen? Er wordt meer dan 10% niet betaald bij de Almgaard. 

Voor de volgende keer. 

-  

Vergaderdata 2022-2023 

- Datum: woensdag 21 september 2022 

o Locatie: ‘t Ravelijn (20.00 uur) M. Viveen notulant 

- Datum: dinsdag 15 november 2022 

o Locatie: De Almgaard (20.00 uur) B. van den Heuvel notulant 

- Datum: woensdag 18 januari 2023 

o Locatie: ‘t Ravelijn (20.00 uur) M. Viveen notulant 

- Datum: dinsdag 14 maart 2023 

o Locatie: De Almgaard (20.00 uur) B. van den Heuvel notulant 

- Datum: Donderdag 16 maart 2023 Groot overleg 

o Locatie: ‘t Ravelijn (20.00 uur) 

- Datum: dinsdag 30 mei 2023 



 

 

o Locatie: ‘t Ravelijn (20.00 uur) M. Viveen notulant 

- Datum: woensdag 21 juni 2023 

o Locatie: De Almgaard (20.00 uur) B. van den Heuvel notulant 

 

 


