
  MR 22-06-2022 
 

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

MR + directie 

Opening 

Mevr. L. van Wijngaarden opent de vergadering om 20.05 op De Almgaard. Voorstelrondje C. Timmermans 
 

Notulen vorige vergadering (en) 

- De notulen worden goedgekeurd. 

- Is er reactie gekomen van progressief Altena en Trudy Lankeveld. Ze zijn langs geweest. Geen oplossing over het verkeersdilemma. Er 
worden nu stappen ondernomen om naar de wethouder te gaan.   
Verkeersvlogs, slaat het aan? Helaas is het nog niet het effect van wat we willen hebben. Het effect wordt al minder. 

- Ouders zijn bij ’t Ravelijn binnen geweest om een voorstelling te kijken bij de kleuters. Vlinderfeest.  

Notulen GMR 

- 02-06-2022: 
- Staat 4 juli op de agenda van de GMR. Is dus nog niet besloten. 
- Onkosten vergoeding KM. Verzoek om uitbetaling over de reiskosten, van het gehele jaar terugwerkende kracht. 

                             Niet iedereen stond hierachter.  
- Nu wordt het vanaf 7 km. vergoeding 

Nieuws van directie Almgaard 

- Ouderavond gehad. Interessant. Over Unitonderwijs. Waar komen we vandaan waar gaan we naar toe. Engels, differentiatie in de lessen. 

- Mensen waren positief over het nieuwe concept. Wat is de meerwaarde hiervan? 2 LK gaan op een groep van 45 LL. Dus er kan meer op de leerlingen 

ingespeeld worden. Goede opkomst.  

- Techniek onderwijs uitzetten volgend jaar. Twee techniek kasten zijn besteld.  

- E. Wessel is nog aan het re-integreren. Het hangt af van de genezing of ze in het nieuwe schooljaar geheel inzetbaar kan zijn. Er is nog vervanging 

beschikbaar. 

- Er staat nog een vacature voor de kleuters open. 



- De Onderwijsassistent vacature is wel opgevuld. T. Meerman.  

- C. Brandenhorst blijft de dj workshop doen. 

  

Nieuws van directie ’t Ravelijn 

- Afronden van het schooljaar. Bovenbouw daar zijn corona besmettingen. Spannend voor het eindfeest groep 8.  
- De vacature is voor nu ingevuld. 
- Jaarplan gaat gewoon door. Coöperatieve werkvormen. Richten op het lesgeven. 
- Cito mooie uitslagen. 
- Andere methode voor technisch lezen en Engels, dit loopt nog 

  

Openstaande acties/vragen 

• Verkeersdilemma Almgaard? Hoe staat het ermee. 

• Brand/ rookmelders is dit geregeld? 

• Speerpunten, openstaande actievragen 

• Notulanten 
 

Beleidsplan werkverdeling 

We zijn akkoord voor beide scholen. 

Vaststellen schoolgids 

Almgaard namen van MR kloppen niet, is niet goed ingedeeld. Wordt aangepast. Er zijn bepaalde dingen niet mogelijk om aan te geven in het vakje, 

vakleerkrachten. 

Beide kunnen met kleine aanpassing zie hierboven gepubliceerd worden.  

MARAP 

- De Almgaard doet de begroting verhogen voor het schoolmeubilair.  

- ’t Ravelijn heeft 4 nieuwe digiborden besteld. Voor een aantal groepen. In het schooljaar 2023- 2024 worden voor de overige groepen nieuwe 

borden besteld. 

Vaststellen taaktverdeling MR 



• Roulatie  Notulen door LK. Ravelijn 

Jaarverslag MR 2021-2022 

• Petra maakt Jaarverslag.  

Activiteitenplan schooljaar 2022-2023 

• Communicatie 

• Visie 

• Taken en taakverdeling 

• Faciliteiten 

• Speerpunten:   communicatie, gebouw, schoolgids, vernieuwing methodes, financiën. 

Vaststellen vergaderdata 2022-2023 

• Datum: woensdag 21 september 2022 

o Locatie: ‘t Ravelijn (20.00 uur) Marjon Notulant 

• Datum: dinsdag 15 november 2022 

o Locatie: De Almgaard (20.00 uur) 

• Datum: woensdag 18 januari 2023 

o Locatie: ‘t Ravelijn (20.00 uur) 

• Datum: dinsdag 14 maart 2023 

o Locatie: De Almgaard (20.00 uur) 

• Datum: woensdag ….april 2023 Groot overleg 

o Locatie:  (20.00 uur) 

• Datum: dinsdag 30 mei 2023 

o Locatie: ‘t Ravelijn (20.00 uur) 

• Datum: woensdag 21 juni 2023 

o Locatie: De Almgaard (20.00 uur) 

 

Notulen OPR 



 

 

-  

W.V.T.T.K 

- Verkeersdilemma Almgaard? Hoe staat het ermee. 

- D. de Joode.: de  Brandweer hheft een oefening gedaan. Er hangen geen rookmelders in de school. Verstandig om deze toch op te hangen.  

-  

Besluitvorming 

• Marap 

• Schoolgids 

• Werkverdelingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 


