MR 15-09-2020
Aanvang:
19.30 uur
Aanwezig: Marco, Corné, Petra, Marjon, Marloes, Lotte, Elise, Sander, Charlotte
Afwezig:
Dennis
MR + directie
Opening
Voorstellen mevrouw C. Ebbendorf. Zij is moeder van een leerling uit groep 4 op De Almgaard. Zij zit tevens in het OPR van het samenwerkingsverband Het
Driegang.
Notulen vorige vergadering (en)
•
•

Notulen van 17-06-2020 is goedgekeurd
Webversie van 19-05-2020 is ook goedgekeurd, deze kunnen we publiceren.

Nieuws van directie Almgaard
•

•
•
•

Op de donderdag voor de vakantie kwam de mededeling dat de units in de herfstvakantie van schooljaar 2020-2021 geplaatst zouden worden.
De directeur heeft kunnen regelen dat de units op de laatste woensdag van de vakantie geplaatst zouden worden. Alle leerkrachten hebben in
de laatste week van de vakantie alle dagen gewerkt om alle klaslokalen weer in orde te hebben voor de start van het nieuwe schooljaar. In het
gebouw zijn er ketels geplaatst, de vloeren in de toiletten zijn vernieuwd, de muren zijn geschilderd en alle screens zijn gemaakt. De
leerkrachten hebben zelf het leerplein geschilderd.
De voorzitter van de MR heeft contact opgenomen met de Raad van Toezicht omdat er grote onrust onder het team heerste in de laatste
week van schooljaar 2019-2020.
Eén leerkracht is getest op Corona. De uitslag was negatief. Op dit moment zit er één leerkracht thuis en moet getest worden op Corona. Er
zijn geen invallers, dus er worden groepen naar huis gestuurd.
Er is vervanging voor P. Geerts (groepsleerkracht 7-8).

Nieuws van directie ‘t Ravelijn
•
•
•

Goede start gehad.
Gelukkig konden op ‘t Ravelijn alle groepen blijven draaien en zijn er geen groepen naar huis gestuurd omdat er geen vervanging was.
‘t Ravelijn heeft een behoorlijk grote kleutergroep. Het loopt goed. Vanuit het bestuur zijn ze aan het kijken of ze in januari 2021 de kleutergroep
kunnen splitsen.

Jaarplannen vorig schooljaar
-

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

-

’t Ravelijn:
Jaarplan; Rekenen, vanaf heden.
Jaarplan; Kwaliteitszorg, vanaf heden.
Jaarplan; Teach like a Champion (http://www.teachnederland.nl/)
Jaarplan; verbeteren begrijpend en technisch lezen

Jaarplannen huidig schooljaar
•

‘t Ravelijn zet de jaarplannen van vorig jaar door.

Gynzy voldoet nog niet aan alle wensen van het team. Er zit wel een stijging in de resultaten van de kinderen. Het is alleen lastig om in een
groepje instructie te geven.

•

Bij kwaliteitszorg gaan ze in expert ontwikkel groepen werken.
Verbeteren begrijpend en technisch lezen blijft staan. Mevrouw van de Mortel blijft wel op de achtergrond ondersteunen.
DPL loopt door met Teach technieken. De kern en de afsluiting van de lessen zullen hierbij centraal staan.
Nieuw jaarplan: Rots & Water, er moet schoolbreed de Rots & Water “taal” gesproken gaan worden.
Nieuw jaarplan: Bij de kleuters zal er een thematisch onderwijsaanbod van betekenisvolle samenhangende activiteiten, op basis van vooraf
Vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen komen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de onderwijsbehoeften van de
Kinderen.
De Almgaard laat de jaarplannen doorlopen.

Voor het jaarplan “Het onderwijs is kennis hebben op culturen en leeftijdsgenoten” zou het vormingsonderwijs ingezet worden. Ouders
hadden de voorkeur gegeven aan drie culturen. Helaas hadden ze niet voldoende mensen om over deze culturenonderwijs te

verzorgen voor de Almgaard.
Nieuw jaarplan: Doelen smart formuleren. De school beschikt over toetsbare doelen. Aan het einde van het schooljaar zijn niet alle doelen
meetbaar. Deze doelen moeten meer smart geformuleerd worden.
Jaarverslag MR vorig schooljaar
•

Voor de volgende agenda moet het jaarverslag van 2019-2020 klaar zijn. Dan kan dit goedgekeurd worden. Na goedkeuring wordt hij gepubliceerd op
de websites van de scholen.

Activiteitenplan MR 2020-2021 - opstellen
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Voortgang Brede school
Vervangingslijst methodes
Kwaliteitszorg wordt in de jaarplannen verwerkt
MR moet zichtbaar blijven voor de ouders
Schoolgids wordt elk jaar goed doorgenomen door de MR
Er moet meer helderheid over de begrotingen van de scholen komen
De perikelen rondom Corona blijft de MR goed volgen
Door een cursus willen de MR leden meer inzicht in de financiën van de scholen krijgen.
Aanpassingen activiteitenplan 2020-2021
Bij hoofdstuk 3 moeten moet komen te staan: op SocialSchools komt een bericht te staan dat de notulen gepubliceerd is op de website na
goedkeuring. De voorzitter past dit aan en verstuurt het activiteitenplan per e-mail.
Het e-mailadres van Sander van Dongen staat er niet goed in. De voorzitter heeft dit gelijk aangepast.

Ouderraad Almgaard
•

De MR gaat akkoord dat de ouderraad van de Almgaard een stichting gaat worden. ‘t Ravelijn gaat dit bespreken met de ouderraad van hun
school.

MR Cursus aanbod (Https://voo.nl/cursussen)

•

De voorzitter vraagt aan de GMR of er stichtingbreed interesse is in de cursus “Volg de onderwijsgelden”.

W.V.T.T.K
•
•

•
•

Frank van de Water is éénmalig geweest om de brandblussers te controleren. Stichting breed is er een contractafgesloten.
De Almgaard bekijkt nu kritisch of leerlingen binnen het onderwijssysteem passen. Sommige leerlingen met bijvoorbeeld
prikkelverwerkingsstoornissen passen soms niet binnen ons onderwijssysteem. Dit zal ook opgenomen worden in het SOP in november en/of
december.
Veel ouders van De Almgaard waren niet blij dat zij de cito uitslagen van eind 2019-2020 niet hebben mogen inzien. Ook hadden zij graag het rapport
van hun kind ontvangen. Nu was door het team besloten om een persoonlijk verhaaltje aan de kinderen mee te geven.
Een week voor de aankomende vergadering mailt de voorzitter de directeuren met de vraag of zij de jaarplannen willen aan leveren.

Datum: woensdag 14 oktober 2020 19.30 uur.
Locatie: OBS ’t Ravelijn
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

