
 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen vergadering donderdag 9 maart, aanvang 19.30 

 

 

Voorzitter: Emiel 

Vice-voorzitter: Bianca 

Notulant: Ingvild 

 

Algemeen: 

• Welkom aan Martijn door Emiel. 

Martijn voelt zich erg welkom op Zonnebloem en is goed ontvangen door het team. 

• Mededelingen vanuit het team: Op de studiedag zijn we weer aan de slag gegaan met het 

4-D traject onder begeleiding van Wilma Peulen. De Trend analyse van de M-toetsen is 

besproken door de IB-er. De kleuterbouw is bezig geweest met het ontwerpen van een 

duidelijk groepsplan en het werken met het 4-D model binnen het kleuteronderwijs onder 

begeleiding van Anke. 

 

 

Vergaderpunten in aanwezigheid directie 

 

Informatief 

• Onderhoud gebouw: Er is wederom een bedrijf geweest om te kijken naar het gebouw. 

Dit bedrijf heeft een matrix gemaakt waarin staat wat er zeker gedaan moet worden. De 

gemeente gaat zorgen voor de brandveiligheid van het gebouw de vluchtroutes en het 

herstellen van de gevels. Spoz gaat de beschadigingen van de vloeren aanpakken en de 

afwerking van de trap in de hal (hier komt tapijt op). De schimmel in de school wordt 

verwijderd en het hang en sluitwerk van de kozijnen wordt nagekeken en eventueel 

vervangen.  

• Teldatum/ Formatie: Het managementteam is bezig om een groepsverdeling te maken. 

Een aantal scenario’s worden in een teamvergadering voorgelegd.  

• Concept begroting: Martijn geeft een toelichting op de begroting er komen geen 

bijzonderheden naar voren.  

• Evaluatie overblijven / oproep hulpouders / financiën 

Het overblijven zelf verloopt prima. Een aantal overblijfouders zijn gestopt maar er zijn 

al een aantal nieuwe ouders bijgekomen. Voor dinsdag zoeken ze er nog iemand.  

Er is een 2e betaalverzoek uitgegaan voor de overblijfkosten. Bij de 1e ronde is 88% 

voldaan in de onderbouw en in de bovenbouw 75%. In de 2e ronde heeft de onderbouw 

69% betaald en de bovenbouw 59%. 

Hoe stimuleren grotere opkomst hulpouders bij activiteiten. Er zijn vaak meerdere 

reminders nodig om aan hulpouders te komen. Als de activiteiten op maandag, dinsdag en 

donderdag zijn werken veel ouders, hulp krijgen is dan lastig. Een tip vanuit de 

oudergeleding: in Parro kan je een poll uitzetten. Als ouder zie je dan meteen het aantal 

aanmeldingen en is de keuze om toch te komen helpen (bij weinig aanmeldingen) 

misschien sneller gemaakt. 

• Voorlichting op scholen heeft de informatieavond van de MR verzorgd. Vanuit hen is de 

vraag gekomen of zij ook voorlichting in de klassen mogen komen geven, hieraan zijn 

uiteraard kosten verbonden.  

MR Zonnebloem Zundert 
Burgemeester Manderslaan 45  
4881 EH Zundert 
Tel. 076 – 5972501 
E-mail: zonnebloemmr@spoz.nl 



Wij kiezen ervoor om hier geen gebruik van te maken. Vanuit gemeente Zundert is er 

jaarlijks een project: Weerbaar en wijs in het onderwijs. Ouders van groep 7 en 8 kunnen 

dan workshops volgen over drugs, alcohol enz. In de groepen 7 en 8 worden al lessen 

verzorgd over o.a. social media. Er is ook een mogelijkheid om gratis deel te nemen aan 

de Risk Factory, dit koppelen we terug naar het team. 

 

Rondvraag 

Kristel: SPOZ heeft gekozen om het budget van iedere MR binnen de stichting op  €928 te 

zetten. Dit is niet conform de wet op medezeggenschap. We gaan dit navragen bij SPOZ. 

 

 


