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Notulen vergadering 23 november 2020 Aanvang 19.30 uur online via TEAMS 

 

Voorzitter: Annemarie 

Notulant: Ingvild 

Online aanwezig: Annemarie, Nienke, Edwin, Cindy, Nicole, Martijn en Ingvild 

 

 

Algemeen: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen: 

• Ingekomen post en mail, niets ontvangen. 

3. Mededelingen vanuit de directeur; We gaan dit schooljaar een keuze maken voor een nieuwe 

taalmethode. Deze zal volgend schooljaar dan ingevoerd gaan worden.  

In september hebben we een expertisemiddag gehad van Marcel van Herpen over 

pedagogisch tact. Vanuit deze expertisemiddag zijn er 8 leerkrachten die de cursus 

pedagogisch tact gaan volgen.  

De studiedag communicatie is niet doorgegaan, waarschijnlijk gaat deze verzet worden naar 

de Goede vrijdag. 

Informatie uit de teamvergadering, studiedagen enz; We zijn nog bezig met de implementatie 

van de nieuwe rekenmethode. Marcel, de begeleider van dit traject vanuit Edux, heeft Corona 

gehad. Hierdoor heeft een stukje terugkoppeling naar leerkrachten n.a.v. een rekenles nog 

niet plaatsgevonden.  

Martijn en Nicole zijn bezig met de CED training over opbrengsten en gaan nu de 

opbrengsten van onze school in kaart brengen.  

Met de kleutergroepen is een document geborgd voor de begeleiding van hoogbegaafdheid 

bij kleuters. Ze gaan werken met de methode; De knappe kleuter.  

Gisele, de begeleider van de bibliotheek op school, is bij een vergadering geweest. Zij heeft 

wat tips gegeven hoe je als leerkracht het lezen nog beter kan bevorderen d.m.v. allerlei 

boekpromoties. 

4. Notulen MR  22-09-2020 (openbaar gedeelte) Geen opmerkingen, dit onderdeel agenderen 

we niet meer omdat de notulen al goedgekeurd zijn via de mail. 

5. Notulen GMR: Cindy geeft een toelichting. Er is geen GMR-vergadering meer geweest 

omdat er een online cursus was voor de MR/GMR. Er waren ca 17 deelnemers vanuit SPOZ 

online. Cindy stuurt nog een presentatie welke is gemaakt vanuit de GMR. In de cursus 

kwam naar voren dat de notulen van de GMR na goedkeuring openbaar zijn. We spreken af 

dat Cindy steeds toelicht wat er besproken is tijdens de GMR-vergaderingen en dat de 

notulen richting MR komen als ze vastgesteld zijn. 

 

 

Vergaderpunten in aanwezigheid directeur: 

 

Advies / Informatief: 

6. Update over huisvesting (Martijn)  

Op dit moment zijn zowel SPOZ als de gemeente met het traject in Klein-Zundert bezig. Ze 

zijn nu aan het kijken wie het bouwheerschap gaat doen, de gemeente of Spoz. Spoz wil 

graag zelf het bouwheerschap gaan doen en de gesprekken met verschillende bedrijven 

hierover lopen op dit moment. Spoz wil graag zelf het bouwheerschap doen zodat je dan als 



school meer zelf kan bepalen. Bijvoorbeeld; ruimtes anders inrichten. Je bent wat vrijer in de 

keuzes die je kan maken Als dit allemaal positief uitpakt gaan we ook op deze manier de 

school in Zundert bouwen. De school in Zundert gaat pas in 2021-2022 lopen.  

7. Fusie Annaschool en Zonnebloem (Martijn)  

Op dit moment moet de werkgroep identiteit nog bij elkaar komen. Dan zijn alle 

werkgroepen bij elkaar geweest. De bijeenkomst bij De Nonnen was positief. Door beide 

teams goed ontvangen. 

8. Onderhoud gebouwen (Martijn)  

We moeten nu nog langer wachten op een nieuw gebouw. Er zullen toch echt een aantal 

dingen gedaan moeten worden. Het gebouw en de buitenruimtes moeten veilig zijn.  

Hygiëne is ook belangrijk, veel wc’s hebben we daarom opnieuw laten betegelen en de 

ventilatieroosters zijn helemaal gepoetst en schoon geblazen. Inmiddels zijn de klassen 

geverfd en de vloeren in de was gezet.  

Het aanzicht van de school is ook belangrijk. Nieuwe ouders kunnen afhaken door het 

aanzicht van onze school zowel van de binnen- als de buitenkant. Voor komend jaar staan er 

dan ook weer zaken op de rol. Zoals; de kapstokken, kasten in de hal, nieuwe wc-brillen, 

schilderwerk buitenkant en sloten op de hekken. 

 

 

           

Ter bespreking/meningsvormend: 

 

9. Teldatum en gevolgen formatie 

Martijn heeft nog geen stukken hierover. Zodra deze er zijn en het binnen het team besproken 

is gaat het naar de MR. Kleine toelichting; ons leerlingenaantal loopt terug. Vorig jaar is een 

grote groep 8 vertrokken en zijn er 15 leerlingen vertrokken vanwege verhuizingen. 8 

groepen is volgend jaar niet haalbaar. Er zal dus een groep minder komen.  

10. Conceptbegroting; de boekhouder is bezig met de conceptbegroting. Zodra deze doorgezet 

mag worden krijgt de MR hem. In november is pas voor de 1e keer met het nieuwe bureau 

samengezeten. 16 december wordt als het goed is de begroting goedgekeurd. Ook dit punt 

gaat naar 21 januari. 

 

 

          Rondvraag: 

Nienke: Wat doen wij aan ventilatie in de klassen gezien corona? Blijven de ramen open in de 

winter?  

Leonie heeft dit nagevraagd bij de gemeente. De gemeente zegt dat dit bij de GGD ligt. De 

GGD zegt dat CO2 op geen enkele school op orde is. Omdat er wel snel iets moest gebeuren 

zijn dus de roosters op eigen kosten schoongemaakt. Vanuit de overheid zou er geld moeten 

zijn om goede ventilatie te kunnen laten aanleggen. Echter is dit overheidsgeld niet aanwezig 

binnen Spoz. We ventileren nu dus door de ramen open te zetten in de klassen. 

Communicatiemiddelen: sommige brieven zijn te lastig om te lezen en te begrijpen voor 

anderstalige en laaggeletterde ouders. Edwin beaamt dit en weet hier ook het een en ander 

over te vertellen vanuit zijn werk bij de gemeente. Je kan mensen opleiden om juist die 

ingewikkelde materie goed en simpel over te brengen. Nienke heeft hierover een cursus 

gehad en deelt die informatie met Martijn. Je kan bijvoorbeeld met een filmpje of tekening 

ouders informeren zodat je meer ouders bereikt. Martijn laat dit onderwerp een keer 

terugkomen op een vergadering. 

 

 


