
MR 16-10-2019 
 

Aanvang:        20.00 uur 
Aanwezig:      Elise, Marco, Corné, Sander, Marloes, Petra, Marjon, Ariette, Lotte 
Afwezig:          Dennis 

MR + directie 

Opening 

 

Nieuws van directie Almgaard 

 

- Het overleg over de Brede school verloopt af en toe wat stroef. Er worden 6 lokalen gemaakt. De ruimte wordt dus in de lokalen gestoken. De 

tennisvereniging van Almkerk heeft een andere plek gekregen. Binnenkort komt er een overleg met de voetbal en de korfbal, omdat daar onze 

tijdelijke locatie moet komen.  

- Momenteel zitten we op 126 leerlingen 

Nieuws van directie ‘t Ravelijn 

- Geen bijzonderheden 

- Ze zijn volop met de klassenconsultaties bezig. 

- Marco is met de opleiding deel 2 begonnen. 

- De jaarplannen lopen allemaal. In november starten ze met het jaarplan lezen. 

- Aan het einde van het schooljaar zitten zij ook op 126 leerlingen. 

Notulen/ jaarverslag 

- Over de notulen van vorige keer waren er geen op en aanmerkingen. 

- Een paar kleine aanpassingen gedaan. 

- Op Social schools zal het jaarverslag gepubliceerd worden.  

Activiteitenplan 

- MR moet meer inzicht komen bij de informatieavond, dit zal Corné nog in het activiteitenplan noteren. 



Rondvraag 

- De Almgaard en ’t Ravelijn zullen aankomend schooljaar gescheiden op schoolkamp gaan. Er was geen plek meer in de Mussenberg en het zoeken 

naar een andere locatie is lastig als het een grote groep is. De ouderbijdrage willen ze verhogen van 55 euro naar 57 euro. 

- Corné heeft Petra, Marion, Lotte en zichzelf ingeschreven voor de MR-cursus. Donderdag 7 november zal de cursus op de Sigmond plaatsvinden. 

Jaarplannen 

Almgaard: 

- Jaarplan; Passend leermodel, vanaf januari 2020 

- Jaarplan; Marktaandeel in Almkerk vergroten, vanaf heden 

- Jaarplan; Spelling, vanaf heden 

- Jaarplan; Leer- en ontwikkelingslijnen, binnenkort gaat het team een school bezoeken die op deze manier werken. 

 

’t Ravelijn: 

- Jaarplan; Rekenen, vanaf heden 

- Jaarplan; Kwaliteitszorg, vanaf heden. Ronde 1 is geweest van de klassenconsultatie. 

- Jaarplan; Teach like a champion 

- Jaarplan; verbeteren begrijpend en technisch lezen. 

Schoolplan 

Opmerkingen schoolplan: 

-Waar zet je het dalende leerlingaantal onder? Nu staat het onder financieel risico’s.  

 

Volgende vergaderingen 

 

Datum: Dinsdag 10 december 2019 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum: Woensdag 15 januari 2020 19.30 uur. 



 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum: Dinsdag 18 februari 2020 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum: Dinsdag 17 maart 2020 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum: Maandag 11 mei 2020 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum: Woensdag 17 juni 2020 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

 

 


