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Notulen vergadering 1 oktober 2019   Aanvang 19.30 uur 
 
Voorzitter: Annemarie 
Notulant: Ingvild 
 
Aanwezig: Annemarie, Cindy, Edwin, Martijn, Nienke, Saskia en Ingvild 
 
Algemeen: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen: 

• Ingekomen post en mail, Saskia. Niets ontvangen alleen reclame. 
• Mededelingen vanuit de directeur 

3. Informatie uit de teamvergadering, studiedagen enz. De helft van het team volgt een 
mentoren training vanuit Pabo Avans. Hierdoor kunnen wij vanuit de Pabo stagiaires 
ontvangen en goed begeleiden. Volgend schooljaar volgt de andere helft van het team de 
scholing.  
We hebben een nieuwe vergaderstructuur. We hebben meer teamvergaderingen waarin elke 
vergadering een speerpunt aan bod komt. Zo hebben we steeds algemene informatie, een 
speerpunt, bouw specifieke onderdelen en de rondvraag. Voor ieder speerpunt zijn er 
coördinatoren die de speerpunten ontwikkelen en in de gaten houden.  
Er is een werkgroep gevormd voor een nieuw rapport.  
Er is gesproken over onze nieuwe methode Blink, voor wereldoriëntatie, over de ongevallen 
notatie, luisterhouding en aandachtspannen van de leerlingen. Ook hebben we gesproken over 
het handelingsgericht werken met de leerlingen. Hoe zetten we alles op papier en hoe voeren 
we het uit in de praktijk.  

4. De notulen van de MR (17-06-2019) het openbaar gedeelte is goedgekeurd.  
De GMR notulen nr. 6, er moet vastgelegd worden wie er verantwoordelijk is voor het goed 
en juist invullen van het echtscheidingsprotocol. Dit moeten de teams nog vastleggen.  
OV notulen nr. 1, het 1e rapport is vrij laat, de vraag is waarom. Wij gaan als team kijken of 
het rapport eventueel naar voren kan. Martijn vraagt na of de luizencontrole voortaan op 
maandag kan. Dan heb je sneller de verspreiding onder controle. 

 
Vergaderpunten in aanwezigheid directeur: 
 
Advies / Informatief: 

5. Onderwijshuisvesting (Martijn) 
De ouders van de MR van de Annaschool hebben een uitnodiging gehad voor 22 oktober om 
mee te denken over het traject. Martijn bespreekt kort het traject wat we tot nu toe gevolgd 
hebben en de uitkomst van dit traject, 2 onderwijshuisvestingen waarvan 1 in Zundert en 1 in 
Klein-Zundert. De vraag die er nu ligt is; komen er 2 scholen in 1 gebouw of komt er 1 
school in 1 gebouw dus een fusie van Zonnebloem en Annaschool. Op 20 november is er een 
kick-off van beide teams om samen in gesprek te gaan. De gemeente staat positief over 2 
onderwijshuisvestingen. Zij gaan over de  locatie en de kosten. 

 
Ter instemming: 

6. Jaarplan / activiteitenplan 2019-2020 



Volgende vergadering komt deze weer terug. Ouders hebben het jaarplan nog niet ontvangen. 
Martijn legt kort wat uit wat er in het jaarplan staat. Hij bespreekt kort de speerpunten die 
erin staan. De volgende vergadering bespreken we heel het document en beslissen we over de 
instemming. We spreken af dat we het jaarplan iedere vergadering terug laten komen. 

           
Ter bespreking/meningsvormend: 

7. Evaluatie TSO. Martijn heeft einde schooljaar nog een evaluatie gehad met de TSO. De 
coördinator van Kober wil graag met een werkwijzer gaan werken voor de vaste 
medewerkers.  
We spreken af dat we dit onderdeel niet meer terug laten komen. Alleen als het nodig is. 

8. Informatieboekjes per groep. Leest iedereen heel het boekje, valt dit in te korten? Wat willen 
ouders echt weten. We moeten dit in het team eens terug laten komen. Er staat veel in het 
informatieboekje en veel wat ook ieder jaar terug komt. Is het een idee om een koelkastvel te 
maken met specifieke informatie voor je groep. 
 

 
 
           Rondvraag  

Edwin: Wat zijn de afspraken qua het op de hoogte brengen van ouders na een ongeluk met 
een leerling? Hier zijn geen vaste afspraken over. De leerlingen van de desbetreffende klas 
zijn op de hoogte gesteld. De meerderheid van de kinderen heeft niets meegekregen. 
Het buitenlopen bij de kleuters op vrijdagochtend verloopt niet goed. De leerkracht die daar 
buiten loopt moet om 8.45 in een andere klas zijn en is daarom al snel weg van het plein 
waardoor er conflicten ontstaan. We gaan kijken hoe we dit voor de volgende vrijdag op 
kunnen lossen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


