
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 12 26-11-2021   
  
Agenda 

December 01 Sintviering 
23 Kerstviering 

 27 december-10 januari Kerstvakantie 

 
Schoolfruit 

 

 
Dinsdag honingmeloen 
Woensdag sinaasappel 

Donderdag appel 

 

  
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
We hebben een hectische week achter de rug. 
Drie groepen en 5 leerkrachten moesten vanwege meerdere besmettingen in quarantaine. 
De kinderen waren er zwaar van onder de indruk en wij ook. 
Zo zijn er ook nog wel wat broertjes/zusjes afwezig, wel of niet met corona. 
Het besluit een groep naar huis te sturen gebeurt zeer zorgvuldig door de GGD en door ons. Ik ben 
blij met onze leerkrachten als ik zie hoe makkelijk het digitaal onderwijs weer wordt opgepakt en 
natuurlijk ook een compliment voor alle kinderen. Keurig op tijd online en ze werken hard. We 
hopen dat ze er volgende week weer zijn. 
Verder zijn er ook kinderen en leerkrachten met buikgriep, ook dat heerst op het moment. 
Nog steeds is het gelukt de groepen te bezetten met een leerkracht. Leerkrachten werken extra 
dagen en stellen zich zeer flexibel op. (Elke dag een andere groep!) 
Ik hoop dat jullie, als ouders en verzorgers het ook allemaal voor elkaar krijgen met de kinderen 
thuis! Het vraagt veel, ook van jullie. 
Volgende week woensdag komt Sint op bezoek met twee pieten. Dit is toegestaan en we nemen 
alle veiligheid in acht. Het dobbelspel dat ook voor woensdag gepland stond, stellen we even uit, 
omdat hoogstwaarschijnlijk nog niet alle kinderen dan terug zijn op school. We zorgen wel dat het 
een fijne, gezellige dag voor de kinderen die wel aanwezig zijn gaat worden. 
 
Spannend wat er vanavond in de persconferentie wordt medegedeeld…….. 
Ongeacht de uitkomst, we maken er samen het beste van! 
 
Marja,  
mede namens het team 

 
Ouders voor de MR gezocht 

De MR is op zoek naar 2 ouders die vanaf volgend schooljaar mee willen praten over hoe het gaat 
op de Appelhof. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar MRdeAppelhof@gmail.com. 
Heeft u interesse bekijk dan de gehele vacature in de bijlage. 

 
IKC de Appelhof    
Postelkamp 2  6652 BE  Druten   
tel. 0487-513766 
www.ikcdeappelhof.nl  
info-appelhof@groeisaampo.nl 
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Oproep van de OR 

 
Wij zijn op zoek naar een handige moeder of oma 
die van onze zwarte Pietjes die we gebruiken om de school te versieren, 
roetveeg Pietjes kan maken.  
Wij horen het graag.  
Graag een mailtje naar school sturen.  
 
Namens de versier werkgroep 
Gerdien en Martine  
 

 
Bericht vanuit de parochie 

KERSTSPEL 
Op Kerstavond 24 december is er gewoonte getrouw in de kerk een gebedsviering met een 
kerstspel. We zoeken hiervoor kinderen die mee willen doen. Je kunt je hiervoor opgeven via de 
mail: janwillemmelssen@gmail.com. We oefenen op maandag 20 december en op donderdag 23 
december van 15.00 tot 16.00 uur. De viering is op vrijdag 24 december om 18.30 uur; mits de 
coronaregels dit toestaan. 
 
COMMUNIE EN VORMSEL VOORBEREIDING 2022 
In onze parochie H. Franciscus en H. Clara kun je weer meedoen met de voorbereiding op de 
eerste communie of het vormsel. Tot 14 februari kun je jezelf opgeven via de mail: 
janwillemmelssen@gmail.com, vermeld dan a.u.b. naam, adres, telefoonnummer, school en e-
mailadres. De eerste communieviering is dit jaar op zondag 22 mei om 10.00 uur en de 
vormselviering op zaterdag 4 juni om 19.00 uur. De ouderavond voor het vormsel is op donderdag 
17 maart en die voor de eerste communie op maandag 21 maart, telkens om 20.00 uur. 
23 maart begint de voorbereiding op de eerste communie en 25 maart die van het vormsel. 
 
Voor vragen kunt u mij mailen. 
Groeten namens de parochie, 
Jan-Willem Melssen 

 

• Bijlage Highlights GMR  

• Bijlage Vacature MR 
 
Hieper de piep 

 ♪♫    
                                                                 

                                                                              Nick Meeuwsen    Noa van Amsterdam 
 
                                                                                 Guus van Tintelen    Alec van Laar 
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Medezeggenschapsraad (MR) zoekt ouders 
 
Na dit schooljaar stoppen 2 ouders met haar werkzaamheden in de medezeggenschapsraad. 
Dat betekent dat we twee ouders zoeken die mee willen denken en praten over hoe het 
gaat op IKC De Appelhof. 
 
Medezeggenschapraad wat is dat? 
Op de Appelhof is er een managementteam met daarin de directeur, teamleider 
onderbouw/IB-er en de teamleider bovenbouw. Zij bedenken gezamenlijk hoe er op de 
school gewerkt wordt en waar het geld aan uitgegeven wordt. Dit kunnen zij niet zonder 
instemming of advies van de medezeggenschapsraad. Dit is geregeld in de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS). 
 
De medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal personeelsleden en een aantal ouders. 
Deze moeten gelijk vertegenwoordigd zijn. De MR van de Appelhof bestaat uit 3 
personeelsleden en 3 ouders. 
 
Een lid van de MR vertegenwoordigt dus zijn eigen achterban, ouders of personeel. Maar 
mag wel meepraten over alle onderwerpen. 
 
Waar heeft de MR het over 
De onderwerpen die voorbijkomen zijn dus op beleidsmatig en organisatorisch niveau. Denk 
hierbij aan: 
- De begroting en dus het aantal leerkrachten voor de groepen. 
- Schooltijden en pauzetijden, denk ook aan alle veranderingen die er iedere keer rondom 

Corona spelen. 
- Inzet van lesvrije dagen/uren, buiten de verplichte vakanties. 
- Beleidszaken; als veiligheid en gezondheid op scholen, vorm van onderwijs, visie van de 

school en de meerjarenplannen. 
 
Kost het veel tijd? 
De MR komt normaal gesproken 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. En een vergadering duurt 
meestal 2 uur. 
 
De vergadering in november wordt gecombineerd met de ouderraad (OR). De MR houdt 
mede toezicht op de financiën van de OR. 
 
Interesse om mee te praten over De Appelhof 
Heeft u interesse om mee te praten over De Appelhof, omdat u het belangrijk vindt dat er 
ook naar ouders geluisterd wordt. Meld u zich dan aan.  
 
Dit kan door een mail te sturen naar MRdeAppelhof@gmail.com  
 
U kunt dit jaar alvast meelopen 
Er is de mogelijkheid mee te kunnen lopen en te kunnen proeven van het MR-werk. Wij 
vergaderen dit schooljaar nog op 18 januari, 9 maart, 19 mei, 13 juni en eventueel op 29 
juni. De vergaderingen starten om 19.30 en zijn op school of online, afhankelijk van de 
Coronamaatregelen die op dat moment gelden.  
 
Mochten er meer kandidaten zich eind van het schooljaar definitief aanmelden, dan komt er 
een stemronde in juni 2022. 
 
Met vriendelijke groet, 
MR De Appelhof 



 
Highlights GMR-vergadering 9 november 2021 
 
 

 
 
Op 9 november 2021  kwamen in de GMR vergadering de volgende zaken aan 
bod:  
 

 Het CvB heeft informatie gegeven over het instrument Vlootschouw, waarmee 
Groeisaam de teamsamenstelling van alle scholen beter in beeld kan krijgen i.v.m. 
strategisch personeelsbeleid. Het gaat hier niet om een beoordeling, maar om het 
inzichtelijk krijgen van de balans in het team.    

 Het CvB heeft vragen beantwoord n.a.v. de documenten beleid en procedure 

beveiligingsincidenten en datalekken, privacyreglement leerlingen en 
privacyverklaring leerlingen Groeisaam. Over deze documenten heeft een 
delegatie van de GMR (GMR commissie ICT) binnenkort nog een gesprek met 
medewerkers van Groeisaam. Daarna komen de documenten terug in op de 
agenda in een volgende GMR-vergadering.  

 Het Medezeggenschapsstatuut is ter bespreking voorgelegd; dit statuut moet 
eenmaal per twee jaar opnieuw worden vastgesteld. De GMR heeft ernaar gekeken 
en enkele opmerkingen gemaakt, die door het CvB worden meegenomen.  

 In de interne GMR is het Jaarverslag GMR 2020-2021 vastgesteld. Dit verslag 
gaat ter informatie naar alle MR’en, het CvB, de RvT en komt ook op de openbare 
website van Groeisaam.  

 Verder is op 9 november kort gesproken over de Coronamaatregelen 

 
 
 
 
Als u meer informatie wenst over de besproken onderwerpen, dan kunnen de goedgekeurde  
notulen via het secretariaat van de GMR worden opgevraagd (gmr@groeisaampo.nl). Ook voor andere 
vragen kunt u daar terecht. 
  
 
In de GMR 2021-2022 zijn vertegenwoordigd vanuit: 
scholen gemeente West Maas en Waal: Gert Jan Schop en Luc van de Pol (oudergeleding), Karen de Ruiter 
(personeelsgeleding), scholen gemeente Druten: Linda Geevers en Erick Covers (oudergeleding) scholen 
gemeente Beuningen: Natascha Schür, en Karen Castelijns (oudergeleding), Stefanie Vervoort, Maaike 
Schook, Hans Harts en Ilse Schotten (personeelsgeleding). Vacature personeelsgeleding per 4 oktober 2021 
Onafhankelijk voorzitter: Karin Sommer-de Vries - onafhankelijk secretaris: Carla van Erp  


