JAARVERSLAG 2019-2020

Medezeggenschapsraad OBS ’t Ravelijn en De Almgaard
Samenstelling MR:
Corné Branderhorst – voorzitter – oudergeleding
Dennis de Joode – oudergeleding
Lotte van Wijngaarden – oudergeleding
Sander van Dongen - personeelsgeleding
Petra Geerts – personeelsgeleding
Marjon Viveen - personeelsgeleding
Elise Wessel – secretaris - personeelsgeleding

Voor het schooljaar 2019/2020 is het volgende hoofddoel geformuleerd:
MR is op de hoogte van ontwikkelingen t.a.v. vernieuwend onderwijs, de kwaliteit
van het huidige onderwijs en de onderwijsorganisatie.
Naast dit doel zijn speerpunten en een maandelijkse activiteitenplanning opgesteld.
Het doel van deze maandelijkse activiteitenplanning was een gestructureerde samenwerking
met de directie, zodat alle jaarlijks terugkerende bespreekpunten ook daadwerkelijk ter tafel
komen en de MR haar functie goed kon uitoefenen.

Voor het schooljaar 2019-2020 waren de volgende speerpunten geformuleerd:
*Communicatie
*Kwaliteit van onderwijs
*Voortgang brede school Almkerk
*Schoolgids
*Kwaliteitszorg
*Vernieuwing lesmethoden
*Jaarplannen directie

Besluiten schooljaar 2019-2020:
Dit schooljaar zijn er geen besluiten genomen door de MR

Communicatie:
De notulen worden gepubliceerd op de websites van de scholen. Dit moet nog wel via
SocialSchools kenbaar gemaakt worden bij ouders.
Kwaliteit van onderwijs:
Almgaard:
-Vanaf januari zijn de leerkrachten gestart met het Doordacht Passend lesmodel (DPL).
Hierdoor kan er op een resultaatgerichte manier lesgegeven worden. Het DPL bestaat uit
vier lesfasen. Een start, een interactieve instructie, een actieve leswerking en een einde van
de les. Ondanks de periode van thuiswerken, hebben zij toch twee bijeenkomsten gehad en
kunnen oefenen met de eerste twee lesfases. In schooljaar 2020-2021 gaan zij verder aan
de slag met de derde en vierde lesfase.
-Door het thuisonderwijs hebben zij voor spelling niet de stappen kunnen nemen, die
beschreven stonden in het beleidsplan. Schooljaar 2020-2021 blijft dit dan ook een groot
aandachtspunt.
-Op rekengebied zijn er grote stappen gemaakt op het gebied van de leer- en
ontwikkelingslijnen. De vakleerkracht rekenen P. Geerts en de hoogbegaafdheidsleerkracht
B. van Houwelingen hebben de leerlijnen van rekenen gebaseerd op de referentieniveaus 1F
en 1S/2F. Hierdoor kan er goed gekeken worden naar het uitstroomniveau van een leerling.
Er kan nu vanaf begin groep 6 bekeken worden welke leerroute een leerling moet gaan
volgen. Leerlingen in het basisonderwijs moeten minimaal niveau 1F halen, het streefniveau
is niveau 1S (gelijk aan 2F). Voor leerlingen die niveau 1F niet halen, moet een
ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dit zal in de toekomst ook doorgevoerd worden
voor andere vakgebieden.
’t Ravelijn:
-Bij ’t Ravelijn is Teach like a Champion een beetje verwaterd. Er zat te veel tijd tussen de
bijeenkomsten. De observaties worden naar schooljaar 2020-2021 verplaatst.
-Het werken met Gynzy is een sneltreinvaart gekomen door het thuiswerken tijdens de
coronaperiode. Aan het einde van het schooljaar was er stijging te zien in de resultaten van
de kinderen. Volgend schooljaar moet er wel gekeken gaan worden naar hoe er instructies in
groepjes gegeven kan worden.
-Er wordt meer gewerkt met expertteams voor de verbetering van bepaalde vakgebieden.
Ook zijn er ontwikkelteams gemaakt.
-Er is samenwerking gezocht met basisschool de PWA om begrijpend en technisch lezen te
verbeteren. Dit gebeurt onder leiding van M. Pallandt (leerkracht van ’t Ravelijn). Zij wordt
ondersteund door mevrouw van de Mortel. Zij is specialist op het gebied van taal- en
leesonderwijs en coördineert en ondersteunt taal-lees verandertrajecten.
Voortgang brede school Almkerk:
Voor de realisatie van de brede school moest de tennisvereniging verplaatst worden, maar
de kosten voor verplaatsing vond het college van burgemeester en wethouders 'erg hoog'.
De gemeente vond het niet verantwoord om meer dan 1 miljoen euro uit te geven voor een
tijdelijk tennispark. Aan het eind van 2020 zou gestart worden met de sloopwerkzaamheden
en de bouw van de nieuwe brede school in Almkerk. Er zou in maart zo snel mogelijk een
locatieonderzoek opgestart worden. De Almgaard blijft voorlopig op de plaatst waar ze nu
gevestigd zijn. Wel zullen er in de zomervakantie extra units geplaatst moeten worden,
omdat de school blijft groeien qua leerlingenaantal. Daarnaast zal de heer E. Wagenmakers
(bouwkundig adviseur) vanuit de gemeente mee gaan kijken wat er gedaan zal moeten
worden aan het onderhoud van het huidige gebouw. Zo zal er bijvoorbeeld een nieuwe ketel
geplaatst moeten gaan worden.
Schoolgids:
Er is akkoord gegeven voor de schoolgidsen.

Vernieuwing lesmethoden obs ‘t Ravelijn:
-Gynzy (https://www.gynzy.com/) is geïmplementeerd.
Jaarplannen directie:
De nieuwe jaarplannen voor schooljaar 2020-2021 worden na de vakantie via de e-mail
aangeleverd bij de voorzitter van de MR.
Formatie 2020-2021
’t Ravelijn
Groep 1/2 Marjon Viveen, 4 dagen – Anita Labohm, 2 dagen – Ilona Flikweert (OA)2,5 dag
Groep 3/5Tim Dekker, 4 dagen – Mirjam Pallandt, 1 dag
Groep 4 Mirjam Pallandt, 2 dagen – Manon Verschoor, 3 dagen
Groep 5/7 Marco van Krugten, 2 dagen – Chantal van Kleij, 3 dagen
Groep 6/8 Sander van Dongen – 5 dagen
Directie, Marco van Krugten, 3 dagen
Intern begeleider, Marijke van der Maden, 2 dagen
Vaste invalkracht, Piet de Jong (’t Ravelijn als stamschool. Bij ziekte in de stichting zal hij
ingezet worden. Hij staat bovenschools begroot)
De Almgaard
Groep 1/2 Linda van der Zouwen, 3 dagen – Lauri Mommersteeg, 2 dagen
Groep 3/4 Elise Wessel, 2 dagen – Lauri Mommersteeg, 3 dagen
Groep 5/6 Ariette Visser, 2 ½ dag – Nienke Verbrugge-van der Meijden, 2,5 dag
Groep 7/8 Petra Geerts, 5 dagen
HB groep 3/4/5/6 Carlo Sanner, 5 dagen
HB groep 7/8 Bas van Houwelingen, 5 dagen
Directie, Marloes van der Meijden, 3 dagen
Intern begeleider, Elise Wessel 1 dag in de veertien dagen. Daarnaast zal zij de taken met
Ariette Visser verdelen. Ariette zal hierdoor geen normjaartaak uren krijgen.

Activiteitenplan MR 2020-2021
Speerpunten:
Communicatie
MR is zichtbaar en benaderbaar voor de achterban en onderhoudt goede contacten met
directie, leerkrachten en ouders.
Notulen worden na goedkeuring door de MR gepubliceerd op de website van de school.
Het jaarverslag van de MR wordt (na goedkeuring) aan het begin van het schooljaar via
Social Schools verspreid door de secretaris van de MR.
Om de zichtbaarheid van de MR verbeteren zal de MR zich tijdens de eerste ouderavond
van ieder schooljaar presenteren en toelichten waar de MR zich mee bezig houdt.
Status huidige gebouw Almgaard/Voortgang brede school Almkerk
MR wil periodiek ingelicht worden over de voortgang van de Brede School in Almkerk, om
met deze informatie de ouders in te lichten over dit onderwerp.
Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 is er helaas weinig goed nieuws rondom de
huisvesting van de Almgaard: de brede school heeft vertraging opgelopen van inmiddels zo’n
twee jaar en het huidige gebouw kampt met achterstallig onderhoud (omdat er vanuit was
gegaan dat het gebouw vanaf 2021 niet meer in gebruik zou zijn). Met name de CVinstallatie en de vloer in de toiletten zijn zeer dringend aan vervanging toe. Bovendien is de

Almgaard qua leerlingaantal niet meer te huisvesten in het huidige gebouw. De extra unit is
al onvoldoende en er wordt dringend gezocht naar een 2e unit om de kleuters te huisvesten.
Schoolgids
De schoolgids dient jaarlijks voor 1 augustus te worden gepubliceerd. De MR heeft
instemmingsrecht op dit document en daarom dient de directie de schoolgids in de
voorlaatste MR-vergadering van het schooljaar (in mei), de schoolgids ter beschikking te
stellen aan de MR-leden. Op deze wijze kan de MR tijdens de vergadering in juni instemming
verlenen.
Vernieuwing lesmethoden
MR wil het overzicht van het “vervangingsschema” inzichtelijk hebben. Dit is nu onvoldoende
duidelijk.
Financiën
Er zijn veel onduidelijkheden op het gebied van begrotingen en de algemene financiële
situatie van beide scholen. De MR wil meer inzicht in beiden, om de directeuren beter te
kunnen ondersteunen.
Corona: gevolgen en hoe verder?
We willen graag de invloed van het COVID-19 virus en de thuisonderwijs situatie opvolgen.
Bijeenkomsten MR 2020-2021
dinsdag 15 september 2020 19.30 uur
Locatie: OBS ’t Ravelijn
woensdag 14 oktober 2020 19.30 uur.
Locatie: OBS ’t Ravelijn
dinsdag 8 december 2020 19.30 uur.
Locatie: OBS ’t Ravelijn
woensdag 13 januari 2021 19.30 uur.
Locatie: OBS ’t Ravelijn
dinsdag 16 februari 2021 19.30 uur.
Locatie: OBS ’t Ravelijn
woensdag 17 maart 2021 19.30 uur.
Locatie: OBS ’t Ravelijn
dinsdag 18 mei 2021 19.30 uur.
Locatie: OBS ’t Ravelijn
woensdag 16 juni 2021 19.30 uur.
Locatie: OBS ’t Ravelijn
Contact met de MR
Voor reacties aan de MR kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met één van de MRleden.

