MR St. Annaschool
Berkenlaan 156, 4881 XE Zundert.
Postbus 163, 4880 AD Zundert.
Tel. 076 – 5973502
E-mail: mrannaschool@spoz.nl
Notulen vergadering 27 juni 2022 Aanvang 19.30 uur
Voorzitter: Annemarie
Notulant: Nicole

Algemeen:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen:
• Woensdag komt een ventilatieteam kijken hoe we goed kunnen ventileren.
• Donderdag komt er een risico-inventarisatie van het gebouw.
• 7 juli is er een evaluatiegesprek met Kober over de TSO
• Martijn gaat een gesprek met de OV voeren over de ouderbijdrage. (we zijn 1/3 misgelopen
van de vrijwillige bijdrage, ook het kampgeld is niet helemaal betaald.)
• We blijven wel een vrijwillige bijdrage vragen.
• Vanuit de NPO gelden van de gemeente is een gymdocent aangenomen.
3. Informatie uit de teamvergadering, studiedagen enz.
• Studiedag PBS het 1e jaar is afgerond. De gemeenschappelijke ruimte zijn af wat betreft
lessen. Ook zijn er afspraken op consequenties op gedrag en beloning op goed gedrag.
• Gesprekken met de gemeente en Koraal, CJG en GGD. Wat kan de St. Annaschool helpen
om te zorgen dat er tussen de instanties “ontschot” wordt. Bijvoorbeeld CJG meer op school,
binnen het samenwerkingsverband een groepsarrangement aanvragen voor leerlingen met
onderwijsbehoeften op gedrag.
4. Notulen MR 12-05-2022 (openbaar gedeelte)
5. Notulen GMR: Er is nog geen vergadering geweest.
Vergaderpunten in aanwezigheid directeur:
Advies / Informatief:
6. Formatie (Martijn), aanvullend op vorige vergadering
7. Fusie (Martijn)
Martijn heeft ons op de hoogte gebracht van het fusieproces. We zijn afhankelijk van de
nieuwbouw in Klein-Zundert.
8. Trend Cito eind 21-22, (het toetsen is nog niet klaar)
9. Jaarplan/activiteitenplan school (2022-2023) (instemming)
Martijn deel het NPO-plan. Het jaarplan zal hierop aangepast worden.
10. Rondvraag

Overige vergaderpunten zonder directeur:
11. Notulen MR 12-05-2022 (besloten gedeelte).
12. Opmerkingen n.a.v. eerste deel vergadering
13. Agendapunten GMR bekijken
14. Inventariseren cursusbehoeften MR
Dennis en Nicole zouden een basiscursus willen volgen
15. Jaarverslag is goedgekeurd.

16. Rondvraag

