
  MR 27-10-2021 
 

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

MR + directie 

Opening 

De vergadering vindt plaats op obs 't Ravelijn. De vergadering had eigenlijk al op 13 oktober moeten plaatsvinden, maar is verzet naar 27 oktober. 

Notulen vorige vergadering (en) 

• Op- en of aanmerkingen op 15-09-2021, nieuws van de directie. Mevrouw Chan is al vijftien jaar werkzaam in het onderwijs. 

• Pdf-notulen van 15-09-2021 kan gepubliceerd worden 

Nieuws van directie Almgaard 

• Tijdens de studiedag was de heer H. van Rijn (https://www.delerendeschool.nl/de-mensen/hans-van-rijn/ ) aanwezig. Hij heeft veel verteld 

over betrokkenheid bij kinderen. Talentenschool De Almgaard hebben de interne audit vanuit het bestuur gehad.  Zij gaven aan dat DPL nog 

niet volledig zichtbaar was. Directeur M. van der Meijden heeft contact gezocht met de heer H. van Rijn. Hij komt op school meekijken hoe zij 

DPL meer naar de hand van de leerkrachten kunnen zetten, zodat de leerkrachten de vrijheid houden in het lesgeven. 

• De units zullen in de kerstvakantie geplaatst gaan worden. A.s. vrijdag zal er gekeken worden of ze moeten heien. Er komt een kleuterklas en 

een HB-unit van 147 vierkante meter. 

• In december hopen ze dat er een keus is gemaakt voor een architect voor de nieuwbouw. 

Nieuws van directie ’t Ravelijn 

• De ventilatie is nog steeds niet aangepast. Er was een fout gemaakt in de tekeningen. Dit moet aangepast worden. Directeur M. van Krugten heeft 
aangegeven dat hij het voor de kerstvakantie klaar wil hebben. 

• Meneer K. Timmer van Timmer Architekten is vanuit de gemeente Altena op school geweest en heeft gekeken naar de verlichting. Ze willen de school 
verduurzamen. 

• Ze hebben minder last van hangjeugd. Er wordt meer gesurveilleerd door de politie. 

MARAP 

• De MARAP-kwartaal 3 komt eraan. Deze kunnen wij tijdens de aankomende vergadering bekijken.  

https://www.delerendeschool.nl/de-mensen/hans-van-rijn/


Jaarverslag MR 

• Geen opmerkingen. 

Jaarplannen 

’t Ravelijn:  
 

Jaarplannen schooljaar 2021-2022 

• Traject begrijpend luisteren en lezen; Mevrouw B. Lammers is op school geweest. Zij geeft aan dat begrijpend lezen geen vak is maar een vaardigheid. 

Het kan veel meer geïntegreerd worden gegeven in andere lessen, zoals bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie.  

• Traject Differentiatie binnen DPL; Op 11 november heeft 't Ravelijn een bijeenkomst vanuit de CED (centrum educatieve diensteverlening) over DPL 

(doordacht passend lesmodel; https://www.cedgroep.nl/advies/instructiemodellen ). 

• Traject Rots & Water wordt verder doorgezet vanuit dit schooljaar; Mevrouw M. Verschoor volgt de driedaagse cursus Rots & Water zodat ze het 

certificaat Rots & water school kunnen krijgen voor 't Ravelijn. (https://www.rotsenwater.nl/?action=main.content&article_nID=605&navID=2 ) 

• Rekenen: hoe gebruiken we de rapportages binnen Gynzy? In de bovenbouw schrijven ze op dit moment hun eigen methode. Zij werken met Pluspunt 

via Gynzy. Ze zijn aan het kijken of ze Pluspunt digitaal kunnen gaan aanschaffen. 

 

               
Almgaard:  

 
Jaarplannen schooljaar 2021-2022 

• Ontwikkelen van HB-unitonderwijs (groep 3 t/m 8); Er wordt gewerkt met een alfa en beta lokaal. De eerste lol-gesprekken hebben plaatsgevonden. 

Daaruit is naar voren gekomen dat de jongere kinderen nog meer begeleiding nodig hebben. Er komt twee dagen een onderwijsassistent in de groep. 

• Begrijpend luisteren en lezen (in combinatie met andere SOOLvA-scholen); In afwachting van obs 't Ravelijn 

• Verdieping en implementatie DPL; Gaat opgepakt worden met de heer Hans van Rijn. 

• Vormgeven W.O. aanbod; De methode Vierkeerwijze is uitgeprobeerd. Er wordt nu bekeken wat er aangeschaft moet worden van de methode.  

• In navolging op de pilot op gebied van rekenonderwijs zal ook taal en spelling op deze manier vormgegeven gaan worden; Er zullen twee studiedagen 

besteed gaan worden aan de leerroutes. Wat hebben de kinderen nodig als ze bijvoorbeeld uitstromen naar VMBO etc. 

 Activiteitenplan 2021-2022 

https://www.cedgroep.nl/advies/instructiemodellen
https://www.rotsenwater.nl/?action=main.content&article_nID=605&navID=2


• Geen opmerkingen 

MR-cursus 16 november 2021 

• Mevrouw B. van den Heuvel gaat deelnemen aan de cursus. 

W.V.T.T.K 

• Status schoolzwemmen obs 't Ravelijn; ze kunnen dit schooljaar gewoon blijven zwemmen. Er is een oplossing gekomen met behulp van een andere 

basisschool. De kinderen zijn nu ongeveer om 14.06 uur op school terug. 

• Status arbeidsmarkttoelage; de interim-voorzitter van het college van bestuur de heer B. van der Vlist is er nog mee bezig. De MR wacht het af totdat 

er uitsluitsel komt. 

• Status taalonderwijs Engels; Een aantal ouders en kinderen heeft aangegeven het jammer te vinden dat er geen huiswerk meer gegeven wordt voor 

Engels. Ook geven zij aan dat de leerkrachten de hele les Engels spreken. De methode Engels blijkt verouderd te zijn. Een groot aantal ouders heeft in 

het verleden gekozen voor een school met een native speaker. Die is nu weggevallen.  Mevrouw L. van Wijngaarden heeft aangeboden om mee te 

denken welk pad we nu moeten inslaan. Het huiswerk zal opgepakt worden en er zal in niveaugroepen gewerkt gaan worden.  

Besluitvorming 

 

Datum: dinsdag 7 december 2021 

Locatie: De Almgaard (19.30 uur) 

 

Datum: woensdag 19 januari 2022 

Locatie: 't Ravelijn (19.30 uur) 

 

Datum: dinsdag 22 februari 2022 

Locatie: De Almgaard (19.30 uur) 



 

 

 

Datum: woensdag 23 maart 2022 

Locatie: 't Ravelijn (19.30 uur) 

 

Datum: dinsdag 24 mei 2022 

Locatie: De Almgaard (19.30 uur) 

 

Datum: woensdag 22 juni 2022 

Locatie: 't Ravelijn (19.30 uur) 

 

 


