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Notulen MR vergadering 

23 april 2014 

20.00 – 22.00 

 

Aanwezig:  Maaike, Joost, Marcel, Mustafa, Marion, Rick, 

Afwezig: Olga, Mieke, Ton 

Notulen: Annemie 

 

1. Welkom  

De agenda wordt iets gewijzigd vanwege het besloten gedeelte rondom de formatie. 

 

2. Formatie 2014-2015 

De keuze die nu gemaakt moet worden is die tussen het formeren van 12 of 13 groepen. De 

directie streeft er naar om zo min mogelijk verschuivingen te hoeven toepassen en de groepen 

zo klein mogelijk te houden. 13 Groepen is het uitgangspunt, maar of dat ook financieel 

haalbaar is, moet nog blijken uit de laatste cijfers. Deze zijn nu nog niet allemaal bekend. 

De leerkrachten wordt gevraagd hun wensen voor het nieuwe schooljaar kenbaar te maken 

voor beide scenario’s. 

Ook het tijdstraject voor vrijwillige of verplichte mobiliteit is nog niet bekend. 

De MR en daarmee ook de ouders worden zo snel als mogelijk geïnformeerd over de 

voorgenomen besluiten van de directie. 

 

Bij de MRvergadering voegt zich dhr. van Eldijk, ouder van een van de leerlingen, als 

toehoorder.  

 

3. Mededelingen 

Mustafa vraagt aandacht voor het betrekken van leerlingen bij het sponsor idee van de MR 

rondom extra computers. Juist de activiteit van de leerlingen zal bijdrage aan het succes. 

De directie onderschrijft het initiatief, maar stelt zich terughoudend op, daar waar het de 

leerlingen betreft. Voor het eerste contact met eventuele donateurs of sponsors wil de directie 

de leerlingen niet betrekken. Zodra het contact gelegd is en er concrete afspraken zijn 

gemaakt, kunnen leerlingen een bijdrage leveren in de publiciteit. 

Het stuk kan in de Appelrups. (140423-01) 

 

Rick: Op 6 mei wordt gestart met een oudertevredenheidsonderzoek. De vragenlijst is 

gecontroleerd en er zijn enkele vragen door de directie toegevoegd. De vragenlijst wordt via 

de mail aangeboden. Enkele ouders die niet over mail beschikken worden uitgenodigd de 

vragenlijst op school in te vullen. Papieren vragenlijsten worden niet uitgereikt. 

De resultaten zullen met de MR gedeeld worden. 

De MR had graag vooraf de vragenlijst willen bekijken, gezien de slechte ervaringen met het 

vorige tevredenheidsonderzoek. En ook zo nodig zelf vragen willen toevoegen. 

Door de krappe tijdsplanning was dit niet mogelijk. Hier zal volgende keer rekening mee 

gehouden worden. 

Er is wel een aanvraag gedaan om ook een leerlingentevredenheidsonderzoek te houden. 

Groepen 7 en 8 kunnen hier aan meedoen. 

 

Rick: Er is een informatieavond op maandag 16 juni over de onderwijsmethode IPC. 
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Maaike: Samen met een andere ouder wil Maaike zich buigen over een communicatieplan 

voor de Appelhof. Zowel de website, als sociale media, als de mogelijkheden van de krant 

worden te weinig benut om De Appelhof bekend te maken. 

Met name de verwarring rondom de website is niet goed voor de PR van de school. 

Deze verwarring is binnenkort opgelost (140423-02) 

 

Maaike: In de Appelrups worden soms stukken geplaatst die gezien kunnen worden als 

reclame (typcursus, zomerkampen).  

De directie is verantwoordelijk voor de inhoud van de Appelrups. Soms worden deze stukken 

geplaatst na gedegen afweging. 

 

4. Herinrichting SPOM 

Het rapport De toekomst voor onze scholen “Een frisse kijk” wordt besproken. Het 

adviestraject is opgeschoven naar 24 mei. De MR heeft zowel vragen over het gehele rapport 

als over de details. Deze vragen worden tijdens de vergadering besproken. Tevens wordt 

iedereen gevraagd nogmaals het rapport te bestuderen en vragen te formuleren. Marcel zal 

deze vragen doorgeven aan Ton voor de GMR. (140423-03) 

De MR heeft ook een eigen adviestraject. Dit is in het rapport erg onduidelijk. Ook dit zal 

worden voorgelegd aan de GMR. 

 

Er is al een start gemaakt met de samenwerking met De Wijzer op MT niveau. Er zijn 

afspraken gemaakt om samen op te trekken rondom de invoering van IPC. Dezelfde thema’s 

worden gebruikt en de voorbereiding zal samen gedaan worden. Op 1 juli is de eerste 

bijeenkomst. In het nieuwe schooljaar wordt een gezamenlijke studiedag gepland.    

Ook de MR wil samen optrekken met de MR van De Wijzer. 

Marcel vraagt de mailadressen van de MRleden van De Wijzer en Annemie zal een datum 

organiseren voor een kennismakingsbijeenkomst. (140423-04) 

 

5. Citoscores eindtoets 2014 

De citoscores van de eindtoets van groep 8 zijn dit jaar lager uitgevallen dan verwacht. 

In het team is dit besproken en nader onderzocht. Het is moeilijk te achterhalen waarom de 

score zo laag is uitgevallen. Met name het resultaat op rekenen is lager dan verwacht.  

Dit heeft tot gevolg dat De Appelhof gezakt is onder de norm van de inspectie.  

Bij het inspectiebezoek in het najaar zal dit zeker onderwerp van gesprek zijn. 

 

Op de Appelhof wordt niet expliciet geoefend voor de cito-eindtoets. Voor sommige 

leerlingen zou dit wel een toegevoegde waarde kunnen hebben.  

De Appelhof heeft geen ‘toets cultuur’ en wil dit ook zo uitdragen naar buiten. Het past niet 

binnen de visie en missie van de school om ons te richten op toetsen. Enige oefening gebeurt 

wel. De leerlingen krijgen de citotoetsen en de manier van vragenstellen in de loop van de 

jaren voorgelegd.  

Ook dit zal bij het inspectiebezoek besproken worden. 

 

6. Activiteitenplan 

Het activiteitenplan zal samen met De MR van De Wijzer vorm moeten krijgen. Voor 12 juni 

zullen met name over de speerpunten afspraken gemaakt moeten worden. 

 

7. Verkiezingen GMR 

Gezien de veranderingen in SPOM en de GMR zal dit afgewacht worden. 
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8. Notulen 

De notulen van 18 maart worden goedgekeurd. Gezien de tijd wordt de actielijst 

doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

9. Volgende vergadering 22 mei 

Agenda:  

Formatie, activiteitenplan, Passend Onderwijs, SPOM herinrichting, GMR, concept 

schoolgids 2014-2015 

 

10. Rondvraag 

Samen met dhr. van Eldijk wordt de vergadering geëvalueerd. 

 

11. Sluiting  

 

   
 


