
 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen vergadering maandag 15 november, aanvang 19.30 via TEAMS 

 

 

 

Voorzitter: Bianca 

Notulant: Ingvild 

 

Algemeen: 

• Mededelingen directie: 

De conciërge stopt met zijn taken op Zonnebloem. De taken van school passen niet 

binnen de taken die hij uit kan voeren. We zijn al op zoek naar een nieuwe conciërge. 

Deze zal niet via de WVS komen. Er is een kandidaat die al eerder in de school gewerkt 

heeft en die belangstelling heeft. We moeten kijken of het financieel haalbaar is om 

iemand voor 0.5 binnen te halen.  

• Opmerkingen/aanvullingen op de agenda: 

De stand van zaken rondom Corona. Bij 3 besmettingen in 1 groep komt de GGD samen 

met school in actie en zal de gehele klas online les krijgen. Hebben 1 of 2 kinderen in de 

klas Corona dan is de afspraak dat er de 1e dag geen online les is zodat de leerkracht na 

schooltijd een tas met spullen kan maken welke opgehaald moet worden. Vanaf dag 2 is 

er online les. De leerling volgt het gewone programma online mee tot ca. 14.00. De 

ouders van de groepen waarin 3 of meer leerlingen Corona hebben, krijgen vanuit de 

directie mail.  

• Overblijven: 

Er is een wisseling geweest van de groep die in de hal eet. Voor ouders en kinderen was 

het niet duidelijk waarom deze wisseling was. Het team at eerst in groep 8. Deze 

leerkracht heeft Corona gehad en is conditioneel nog niet in orde. Het team is daarom in 

groep 7 gaan eten. Linda en Jolanda zijn gesprekspartner voor Kober. Bianca neemt 

contact op met Linda of Jolanda om wat aandachtspunten, zoals de regels voor het 

buitenspelen en het materiaal door te spreken. Het is de bedoeling om de regels en de 

uitgangspunten van Kober hierbij aan te houden. 

• Oudergesprekken: 

Woensdag gaan we met het team bespreken of we de gesprekken online of fysiek gaan 

voeren. 

 

Vergaderpunten in aanwezigheid directie 

• Ervaringen met de Parro-app.  

De ervaringen vanuit de leerkrachten zijn positief, makkelijk in gebruik. Vanuit de 

ouders zijn de reacties ook positief. Zeker nu je de school niet in kan is het fijn om te 

weten waar je kind mee bezig is. De volgende stap is 2-zijdig met de app werken zodat 

ouders ook een gesprek kunnen beginnen. 

• Terugkoppeling continurooster vanuit het team: 

Het team vindt dat er niet teveel opties richting ouders gegeven moeten worden. Ook de 

optie “geen continurooster” moet er zijn. De consequenties van de keuze voor een optie 

moeten duidelijk zijn. Bijvoorbeeld langere woensdagen/vrijdagen. Het team staat er 

positief in mits de pauzes goed geregeld gaan worden.  
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Gerda heeft overleg met de directeur van de Annaschool en Verus gehad over het 

continurooster. De keuze om samen of apart met de Annaschool een continurooster te 

gaan inzetten ligt bij de MR.  

Omdat de echte fusie nog een aantal jaren laat wachten gaat de MR van Zonnebloem zelf 

al eerder een continurooster invoeren. Annaschool wordt wel geïnformeerd dat wij het 

traject ingaan. Binnen het team wordt besproken welke opties zij willen. Het team zorgt 

ervoor dat de oudergeleding voor Kerst de opties heeft. 

• Stand van zaken fusie/ huisvesting:  

Vanuit Leonie is een mail verstuurd over het voorgenomen besluit om te fuseren. De MR 

moet daarover akkoord geven. Officieel zou de MR 5 weken de tijd moeten krijgen om te 

reageren op het voorgenomen fusietraject. De FER is in juni gemaild en deze was ter 

kennisgeven daar was geen inspraak op. Er moest dus best wat teruggelezen worden. 

De fusie is zeker wenselijk, het gebouw is aan het vervallen. Iedereen staat er wel zo in 

dat we weten dat de voorgenomen fusie later zal plaatsvinden dan gewenst.  

Onze zorg is dat als de fusie samen moet vallen met de nieuwbouw, de fusie misschien 

nog heel lang kan duren. Moet de fusie niet losstaan van het gebouw? Als het gebouw 

nog heel lang duurt kan de fusie niet ook zo lang duren.  

We verlenen instemming op de voorgenomen fusie met de aantekening dat we grote 

zorgen hebben over de vermoedelijke leerlingenstroom richting Klein-Zundert. Als dat 

gebouw af is dan is het aantrekkelijk voor ouders om voor die nieuwbouw te kiezen ipv 

voor Zonnebloem.  

Bij een volgende instemming willen we minimaal 5 weken voor de instemmingsdatum de 

stukken ontvangen. 

• Schoolgids 

Jurgen heeft de schoolgids doorgenomen en heeft niets gevonden wat aangepast moet 

worden. 

• Onderhoud van het gebouw: 

In 2019 is er binnen SPOZ een onderhoudscheck gedaan en die rapportage heeft Gerda 

inmiddels gehad. Via Leonie komt er iemand die binnenkort een veiligheidscheck komt 

uitvoeren voor het gehele gebouw.  

 

 

 


