MR St. Annaschool
Berkenlaan 156, 4881 XE Zundert.
Postbus 163, 4880 AD Zundert.
Tel. 076 – 5973502
E-mail: mrannaschool@spoz.nl

Notulen vergadering 30 maart 2020 Aanvang 19.30 uur
Vanwege het Coronavirus is dit een vergadering in Microsoft Teams en geen fysieke vergadering.
Voorzitter: Annemarie
Notulant: Ingvild
Aanwezig: Martijn, Edwin, Annemarie, Nienke, Saskia, Nicole, Ingvild, Ad van Geel, Sander
Klaasse (fusie-expert)
Opening door Annemarie
Welkom aan Ad en Sander
Samenvatting voornemen fusie door Ad
Ad neemt deze vergadering nog waar en de volgende keer probeert Leonie weer aanwezig te zijn.
Leonie is voornemens om te fuseren in 1-08- 2022, 2023 of 2024. Haar gedachte is om
Annaschool en Zonnebloem samen als 1 school binnen 1 gebouw te fuseren.
Wij als Mr moeten reageren op deze zienswijze van Leonie.
Aan het einde van deze vergadering heeft de voorzitter onze zienswijze:
Wij als de MR van de Annaschool staan positief in een fusie van Annaschool en Zonnebloem
in 1 gebouw. Wij willen uitdrukkelijk niet als 2 aparte scholen in 1 gebouw komen.
Ad neemt dit mee richting Leonie.
Uitleg fusietraject door Sander Klaasse
Leonie is een samenwerking aangegaan met Verus. Vanuit Verus zal Sander Klaasse de
begeleider zijn.
Sander stelt zich voor.
Ad, Leonie en Sander hebben al samengezeten om te kijken hoe ze Zonnebloem en Annaschool
gaan fuseren.
Het fusietraject heeft 4 stappen:
1. Oriëntatiefase; zienswijze van alle geledingen van alle betrokkenen. De MR heeft
instemmingsrecht in deze fase.
2. Onderzoeksfase; kunnen we gaan fuseren? Hoe ziet dat er dan straks uit? Er moet een
stuurgroep komen met daaronder werkgroepen. Er volgt een fusie-effecten rapport.
3. Besluitvormingsfase; het rapport wordt voorgelegd bij de RvT, B&W en de MR-en,deze
geven instemming of niet.
4. Uitvoeringsfase, gaat pas lopen als de scholen zijn gefuseerd. Op respectievelijk 1 augustus
als de scholen zijn gefuseerd.

Vragen n.a.v. de uitleg van Sander
Edwin; waar komt in de besluitvorming B&W vandaan? Het is een adviesaanvraag, deze
aanvraag is verplicht om langs B&W te gaan.
Martijn; hoeveel mensen zitten er in een stuurgroep? 4 mensen. Sander als voorzitter en Leonie
en de directeur en locatieleider van Annaschool en Zonnebloem.
Daarnaast zijn er werkgroepen:
Werkgroep onderwijs/identiteit,
Werkgroep personeel
Werkgroep financiën/huisvesting
In deze werkgroep plaats je mensen met expertise van deze onderwerpen. 1 a 2 mensen per
school in de werkgroep. Het advies van Sander is om de werkgroepen niet te groot maken.
Nicole; de 2 personen in de werkgroep is dat inclusief directeur? Advies is geen directeur in de
werkgroep.
De MR heeft een formele rol binnen de fusie. Instemmingsrecht waarbij wij ja of nee zeggen
tegen het rapport.
Gezien de formele rol binnen de MR is het goed om niet als MR-lid in de werkgroepen te zitten
zodat zij straks kritisch naar het rapport kunnen kijken. Toch is het vaak zo dat een MR-lid wel
plaatsneemt in een werkgroep.
Huisvesting is een belangrijk onderwerp, het gebouw. Dit is een groot onderwerp. Het advies is
om een sub-werkgroep huisvesting te maken en 1 iemand van financiën in de huisvesting
werkgroep. Huisvesting gaat niet om locatiekeuze maar om inrichting van het gebouw!
Het is ongebruikelijk dat de oudergeleding in een werkgroep gaat. Het kost veel tijd om in een
werkgroep plaats te nemen.
Ad geeft aan dat er voor leerkrachten gefaciliteerd wordt voor deelname aan de werkgroepen.
Wij moeten als MR nog aangeven welke randvoorwaarden er volgens ons nodig zijn om tot een
goede fusie te komen.
Verplicht is een ouderraadpleging bij een fusie. Dus ouders moeten sowieso geraadpleegd
worden. Berichtgeving moet eerst naar CVB en die kan het aan ons als MR-en voorleggen.
De communicatie tussen ouders moet gelijk opgaan. De hoofdboodschap moet hetzelfde zijn en
per school kan je daar je eigen draai aan geven.
Sander heeft veel verstand van communicatie en zal een grote rol spelen hierin. Het is
ongebruikelijk als Sander in een werkgroep gaat zitten maar het kan eventueel wel.
Dit traject vanuit Verus wordt met 2e-en gedaan. Sander en Gert. Gert is jurist en zal ervoor
zorgen dat we het juridisch kloppend houden tijdens het gehele fusietraject.
Sander neemt afscheid.
Ad geeft toelichting op de locatiekeuze
Ad legt uit dat de raad 3 locaties liet onderzoeken. Anna, Zonnebloem en Onder de Mast. Wij als
SPOZ hadden aangegeven dat wij zelf ook locaties mogen aangeven en dat we een onderzoek
naar alle 6 de locaties wilden.
De MR moet komen met een keuze voor de locatie.
Welke van de 6 voorgestelde of eigen gevonden locatie heeft onze voorkeur?

Ouders betrekken in het proces wordt afgeraden door Ad.
Een enquête is met de huidige AVG wet niet te doen. Dit zou anoniem huis-aan-huis moeten en
dat is dan niet betrouwbaar.
Formeel hebben we geen keuze/instemming. Maar de gemeenteraad heeft gezegd dat ze serieus
naar SPOZ zullen luisteren wbt voorkeur voor de locatie.
Martijn ligt toe wat de keuze van het team is wbt de locatie. En hoe we tot een keuze zijn
gekomen. Het team ziet de meeste voordelen bij Onder de mast.
Vraag van Annemarie; als er op de locatie Annaschool gebouwd wordt zijn we dan niet bang dat
er veel leerlingen naar Wernhout of Klein-Zundert gaan?
Ad legt uit dat in Klein-Zundert gebouwd gaat worden op het aantal kinderen dat in KleinZundert woont. Dus als er daar veel kinderen naar toe gaan zit klein Zundert vol en de
nieuwbouw in Zundert leeg en moeten er groepen van klein Zundert naar de nieuwbouw in
Zundert.
Annaschool MR geeft advies Onder de Mast als locatie. Ad neemt dit ook mee naar Leonie.

