
MR 17-03-2021 
 

Aanvang:        19.30 uur 
Aanwezig:      De heer M. van Krugten, de heer C. Branderhorst, mevrouw M. Viveen, , mevrouw E. Wessel, de heer S.                                                     van 
Dongen, mevrouw C. Ebbendorf, de heer D. de Joode , mevrouw M. van der Meijden, mevrouw L. Van Wijngaarden, mevrouw P. Geerts 
Afwezig:          

MR + directie 

Opening 

Vergadering verloopt via Teams. 

Notulen vorige vergadering (en) 

• Geen op- en of aanmerkingen op 16-02-2021 

• Pdf-notulen van 16-02-2021 kan gepubliceerd worden 

Nieuws van directie Almgaard 

• De huisvesting van de kleuters was even onzeker. Er komt een priklocatie in het Verlaat van 1 april t/m november 2021. Zij zouden er per 1 

april uit moeten. Gelukkig is dit niet aan de orde. Zij mogen blijven zitten totdat er nieuwe units geplaatst zijn op het schoolplein van De 

Almgaard. Er worden vier units geplaatst. De kleuters zullen beschikking krijgen over twee units. Na schooltijd gaat de Hoppas met de BSO in 

één lokaal. Ook komt er een baby-peutergroep van Hoppas in een unit. Eén unit zal bestemd zijn voor groep 3-4. Deze units zullen beter van 

kwaliteit zijn. 

• Er moet wel goed gekeken worden naar de verkeerssituatie rondom het Verlaat vanwege het vaccineren. Er wordt gesproken over 1000 

vaccinaties per dag. Hierover is volgende week overleg met gemeente, GGD en De Almgaard 

• Er is een subsidie aangevraagd om de luchtkwaliteit in het gebouw te verbeteren. 

• Het is niet gelukt om op 9 maart de plannen van de brede school door de Raad te krijgen. De financiën waren nog niet op orde. 

• De werkgroep voor de brede school loopt nu. Er is gesproken met de voorzitter van de MR C. Branderhorst wat de taakstelling van de 

werkgroep moet zijn. Ook zal er een technisch ingenieur de heer A. Geurtsen aan de werkgroep toegevoegd worden. 

• Er is één leerling met COVID-19 geweest in groep 3-4. De groep moest in quarantaine. De kinderen konden dezelfde dag al getest worden. De 

meeste kinderen hebben maar één tot twee dagen gemist. Er hebben verder geen besmettingen plaatsgevonden in de groep. De adviezen 

voor scholen vanuit de GGD zijn helaas niet eenduidig.  

• Zolang de subsidie loopt kunnen er voor de leerkrachten snel testen ingezet worden. Binnen een half uur hebben zij dan de uitslag. 



Nieuws van directie ‘t Ravelijn 

• Het is gelukkig rustig op 't Ravelijn met besmettingen van COVID-19 

• Mevrouw A. Labohm gaat aankomend schooljaar met pensioen 

• De cito's medio worden op dit moment geanalyseerd, daarna wordt er gekeken hoe de achterstandsgelden ingezet moeten gaan worden 

Jaarplannen schooljaar 2020-2021 (geen veranderingen ten opzichte van de vorige keer) 

’t Ravelijn:  
• Jaarplan; Rekenen. Er is contact geweest met de makers van Gynzy. Er moest een vinkje uitgezet worden en nu kan er beter instructie.  
      gegeven worden aan groepjes. Er worden mensen van Gynzy uitgenodigd en dan zal er gekeken worden naar hoe er geanalyseerd kan  

                           worden.   
• Jaarplan; Kwaliteitszorg. De leerkrachten S. van Dongen en T. Dekker gaan een kijkwijzer maken voor DPL. Ook onderzoeken zij of                                
 leerkrachten ervoor open staan om in de klas gefilmd te worden. Zij gaan zich met het team vooral richten op de kern en afsluitingen van                  
 lessen. (De leerkrachten S. van Dongen en T. Dekker hebben ze samen met mevrouw R. Heinz van de CED-groep de kijkwijzer bekeken                          
 en enkele aanpassingen gedaan. Vanaf januari 2021 zal de kijkwijzer in gebruik genomen worden.) 
• Jaarplan; Teach like a Champion (http://www.teachnederland.nl/)  
• Jaarplan; verbeteren begrijpend en technisch lezen. Tot januari 2021 zal technisch lezen centraal staan. Daarna zal er goed gekeken                          
 worden naar begrijpend lezen. Vervolgens zal er ingezet worden op de didactiek.                 

• Jaarplan; Rots & water. Er moet één lijn komen hoe er met kinderen gecommuniceerd moet worden. Ze willen gaan kijken of de leerkrachten 

op een geweldloze manier kunnen gaan communiceren met de kinderen. (https://communicatietraining.nl/inspiratie/geweldloze-

communicatie/)  Deze is naar het volgend schooljaar verschoven. In verband met de coronamaatregelen kunnen de lessen niet gegeven 

worden. 
               

Almgaard:  

• Jaarplan; Passend leermodel. (Er heeft inmiddels weer een bijeenkomst met meneer R. van Dijk van de CED-                                                                      
 groep plaatsgevonden. Hij heeft ook observaties in de groep gedaan en bekeken of er volgens het leermodel in de groepen gewerkt wordt.)  
• Jaarplan; Marktaandeel in Almkerk vergroten. (Er is besproken dat de open dag op een andere manier vormgegeven zal worden.                                
 Waarschijnlijk door middel van een talkshow in de vorm van een filmpje. Dit kan via de social mediakanalen getoond worden.)  
• Jaarplan; Spelling. Er is een beleidsplan geschreven door de vakleerkracht spelling. (Het spellingsniveau gaat in bijna alle groepen omhoog.              
 Groep 3-4 blijft nog een beetje achter. Leerkracht A. Visser (taal coördinator) kijkt nu mee met de groepsleerkrachten van groep 3-4.                            
 Daarnaast zal dit schooljaar de cito taalverzorging afgenomen gaan worden.  
• Jaarplan; Leer- en ontwikkelingslijnen. (Rekenonderwijs wordt via de 1f en 1s route aangeboden Dit moet ook voor taal en spelling ingezet                
 gaan worden.) 

http://www.teachnederland.nl/
https://communicatietraining.nl/inspiratie/geweldloze-communicatie/
https://communicatietraining.nl/inspiratie/geweldloze-communicatie/


• Jaarplan; Vormingsonderwijs. Vormingsonderwijs gaat dit jaar niet plaatsvinden. Er wordt in de projecten van wereldoriëntatie aandacht                  
 besteed aan de verschillende geloven.  
• Jaarplan; Doelen smart formuleren. De school beschikt over toetsbare doelen. Aan het einde van het                                                                                  
 schooljaar zijn niet alle doelen meetbaar.    
• Jaarplan kwaliteitszorg; Ontwikkelcyclus personeel.  

Cito toetsen/ leerachterstanden/ Nationaal onderwijsplan 

• Er wordt een menukaart samengesteld waar scholen uit kunnen kiezen, hoe ze aan de slag kunnen gaan met de achterstanden. Dit budget is 

voor twee jaar beschikbaar. Dit zou bijvoorbeeld voor een teamtraining kunnen zijn of voor het inzetten van extra personeel. 

• De resultaten van de medio citotoetsen vallen over het algemeen niet tegen bij 't Ravelijn. 

• Over de resultaten van De Almgaard is nog niets te zeggen. Zij zitten nog midden in afnemen van de toetsen. 

• De normering van de Eind citotoets zal aangepast worden. 

• Van de subsidie die nu binnen is, is de methode “Met sprongen vooruit” gekocht. Daarnaast zou er extra personeel ingezet worden om aan de 

slag te gaan met de achterstanden bij de kinderen. Helaas is dit nu niet mogelijk vanwege alle coronamaatregelen 

• De RAP subsidie (https://www.aanpaklerarentekort.nl/actueel/nieuws/2020/4/4/subsidies-regionale-aanpak-personeelstekort-rap-voor-

2020-en-2021-toegekend ) is voor de hele stichting Soolva aangevraagd. Dit zal ongeveer neerkomen op 60 euro per leerling (telling 1 oktober 

2019). De Almgaard denkt eraan om hiervoor een leerkracht/ onderwijsassistent in te zetten voor het thuisonderwijs. En voor extra 

ondersteuning in de kleuterklas. 't Ravelijn is aan het kijken of ze de personeelsleden toch een pauze kunnen geven. 

Mail-box MR 

• De heer S. van Dongen heeft de gegevens voor de mailbox doorgestuurd naar de voorzitter C. Branderhorst. Hij beheert de mailboxen ook. Er 

zal een bericht via SocialSchools uitgaan over de nieuwe mailbox. Dit zullen de heer S. van Dongen en mevrouw E. Wessel verzorgen. 

MR Cursus “Volg het onderwijsgeld” 

• De voorzitter C. Branderhorst stuurt de mail over deze cursus door naar alle MR-leden. De cursus zal plaatsvinden op 14 april van half 8 tot 

22.00 uur 

W.V.T.T.K 

• Mevrouw C. Ebbendorf heeft gekeken naar aftreding van MR leden. De MR kan dit zelf bepalen. De laatste jaren is de voorzitter vaak een 

ouder van de Almgaard geweest. Het zou goed zijn als er een voorzitter vanuit 't Ravelijn komt. Mevrouw C. Ebbendorf staat open voor het 

https://www.aanpaklerarentekort.nl/actueel/nieuws/2020/4/4/subsidies-regionale-aanpak-personeelstekort-rap-voor-2020-en-2021-toegekend
https://www.aanpaklerarentekort.nl/actueel/nieuws/2020/4/4/subsidies-regionale-aanpak-personeelstekort-rap-voor-2020-en-2021-toegekend


 

 

voorzitterschap. Ook mevrouw L. van Wijngaarden denkt erover na. In juni zal er een oproep geplaatst worden voor een nieuw MR-lid op 

SocialSchools 

• Mevrouw L. van Wijngaarden vraagt hoe het met de zwemlessen van school gaat verlopen. Heel veel kinderen hebben nog geen 

zwemdiploma. Hoe gaan ze dit in het zwembad oplossen? De directeur M. van Krugten gaat dit navragen bij het zwembad. 

• Mevrouw L. van Wijngaarden vraagt of het continurooster tot het einde van schooljaar zal blijven. De directeur M. van Krugten gaat hier wel 

vanuit. Of dit na de zomervakantie ook nog zo zal zijn is de vraag. 

• Mevrouw L. van Wijngaarden zal in de mei nog bij de vergadering aanwezig zijn. In juni is zij bevallen en zal zij niet aanwezig zijn bij de MR-

vergadering. 

• Mevrouw C. Ebbendorf vraagt hoe het nu voor de leerkrachten is om de gehele dag in een stamgroep te werken vanwege de COVID-19 

maatregelen. Mevrouw P. Geerts geeft aan dat ze het enorm mist om via het “oude” systeem les te geven. Ook geven de kinderen aan dat ze 

het jammer vinden dat ze niet op het leerplein en in de stilteruimte kunnen werken. 

• Mevrouw P. Geerts vraagt hoe ouders het hebben ervaren met inbellen in de klas als kinderen in quarantaine zitten. Zij geeft aan zich niet 

prettig te voelen bij het inbellen als zij een instructie geeft aan de klas. Er wordt nu een protocol gemaakt met omgangsregels voor het 

thuisonderwijs door de directeur M. van der Meijden  

Besluitvorming 

 

Datum:  dinsdag 18 mei 2021 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum:  woensdag 16 juni 2021 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 


