
  MR 23-03-2022 
 

Aanvang:        20.00 uur 
Aanwezig:      De heer M. van Krugten, de heer C. Branderhorst, mevrouw C. Ebbendorf, , mevrouw M. van der Meijden , mevrouw P. Geerts, mevrouw B. 
van den Heuvel, mevrouw L. van Wijngaarden 
Afwezig: Mevrouw E. Wessel, mevrouw M. Viveen, de heer D. de Joode,  

MR + directie 

Opening 

C. Branderhorst opent de vergadering om 20.05 op Het Ravelijn.  
 

Notulen vorige vergadering (en) 

• De notulen wordt goedgekeurd. 

Nieuws van directie Almgaard 

- E. Wessel is ziekgemeld. Het is voor nu nog onbekend hoelang dit gaat duren.  

- P. Geerts stopt na de zomervakantie met haar werkzaamheden op de Almgaard. Zij heeft een andere baan.  

- De Almgaard staat met haar visie al 2 jaar in de ijskast. Mede door het gebouw dat de visie (unitonderwijs) niet ondersteunt. Maar ook omdat 

er door de coronacrisis weer in vaste groepen lesgegeven moest worden. Volgend schooljaar wordt er gestart met unitonderwijs.  

- Soolva heeft een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. Hier waren allerlei belanghebbende aanwezig. Er is gesproken over toekomst en 

visie. Zowel de directie van de Almgaard als het Ravelijn hebben dit ervaren als een fijne bijeenkomst.  

- De Almgaard verwacht volgend jaar een kleine terugloop in leerlingenaantal. Er gaat dit jaar een grote groep weg. 

- De open dag van openbaar onderwijs was een succes. De mensen die er waren, waren erg enthousiast.  

Nieuws van directie ’t Ravelijn 

- M. Viveen is momenteel ziek. Het is voor de directie erg zoeken naar invallers steeds.  
- De directie is, in de verte, al bezig met de formatie.  
- Het Ravelijn verwacht volgend jaar qua leerlingenaantal redelijk gelijk te blijven.  
- Precies tijdens de afname van de CITO was de helft van de school thuis i.v.m. corona.  
- Donderdag 24 maart is op 't Ravelijn de open dag i.v.m. de week van openbaar onderwijs. Fijn om de school weer te kunnen openen voor ouders en 

geïnteresseerden.  

Openstaande acties/vragen 



• Er wordt deze week een brief opgesteld n.a.v. de enquête die was uitgezet. Deze brief wordt opgesteld door de BVL groep en opgestuurd naar de 
gemeente.  

• De ouderbijdrage wordt voorlopig niet verhoogd op de Almgaard. Er wordt eerst gekeken waar het geld precies naartoe gaat en hoe het in de 
toekomst verdeeld gaat worden. Vanaf volgend schooljaar wordt de ouderbijdrage geïnd via social schools. Helaas staat er momenteel nog een flink 
bedrag open aan ouderbijdrages.  

MARAP 

Talentenschool De Almgaard 
- Geen bijzonderheden 

OBS ‘t Ravelijn 

• Geen bijzonderheden 

Evaluatie onderhoudsplan obs 't Ravelijn / Noodzakelijk onderhoud Almgaard 

- Op 't Ravelijn zijn alle lokalen geschilderd (binnenmuren). In het najaar worden alle gangen en openbare ruimtes geschilderd.  

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. Het team van 't Ravelijn heeft nog een online 

bijeenkomst gehad. Helaas was dit veel herhaling en kreeg het team er niet echt uit wat het gehoopt had. De leesmotivatie binnen de school is echter 

enorm verhoogd. De komende studiedag zal daarom een andere invulling krijgen.  

• 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. 

 

               

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


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 hoe zij het traject gaan ervaren. 

• Verdieping en implementatie DPL; Hans van Rijn heeft observaties gedaan op De Almgaard. Dinsdag 5 april gaat het team met Hans in gesprek.  

• Vormgeven W.O. aanbod; Er zijn nu een aantal project aangeschaft van de methode “Vier keer wijzer”. Tot op heden is iedereen in het team tevreden 

over de methode en de manier van werken. Er wordt overgegaan op aanschaf van de gehele methode. In de projecten zitten ook de kerndoelen van 

burgerschap verweven. De methode is dus direct kerndoeldekkend.  

• 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. 

 

 Vervanging lesmethoden 

- Op De Almgaard zijn er verschillende Engelse methodes uitgeprobeerd. M. van de Meijden gaat met L. van Wijngaarden om tafel om te bekijken 

welke methode het beste aansluit op het VO.  

- 't Ravelijn werkt volgend jaar nog met de methode Discovery Island.  
 

Onderwijstijd Talentenschool De Almgaard 

- De Almgaard wil het rooster graag wijzigen voor de kleuters. Het idee is om groep 1-2 de woensdagmiddag vrij te geven. Hiervoor moet een ouderpeiling 

uitgezet worden. M. van de Meijden gaat dit uitzetten via social schools.  

Verkiezingen MR Talentenschool De Almgaard 

- De inschrijving is reeds gesloten. De verkiezingen kunnen georganiseerd gaan worden. Er hebben 4 mensen aangemeld, waarvan 2 mensen onder 

voorbehoud van tijdsinvestering. 

- Alle aanmeldingen gaan een motiverende pitch schrijven zodat de stemming kan worden uitgezet.  

Notulen GMR 

- De laatste vergadering is niet doorgegaan dus vandaar geen bijzonderheden.  



 

 

Notulen OPR 

- Donderdag 24 maart wordt het ondersteuningsplan wel of niet goedgekeurd. Voor alle scholen komt er dan een werkbaar, beknopt verslag van het 

ondersteuningsplan.  

W.V.T.T.K 

- Mevrouw L. van Wijngaarden legt de vraag neer bij de directie van 't Ravelijn wanneer zij de school verder gaan openstellen voor ouders nu 

alle coronamaatregelen zijn komen te vervallen. Bijvoorbeeld de kleuters naar binnen brengen etc.  

Naast dat de school al een inloopochtend heeft voor alle ouders en geïnteresseerden op 24 maart zal M. van Krugten verdere acties 

bespreken met het team.  

Besluitvorming 

• N.V.T.  

Datum: dinsdag 24 mei 2022 

Locatie: De Almgaard (20.00 uur) 

 

Datum: woensdag 22 juni 2022 

Locatie: 't Ravelijn (19.30 uur) 

 

 


