
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen openbaar 5 oktober 2021  
 
 
Aanwezig: 
Directie: Gerda van Son  
Personeelsgeleding: Femke Voesenek, Ingvild Diepens, Ingrid van der Heiden  
Oudergeleding: Bianca Backx, Kristel Marijnissen, Jurgen Verpalen  
 

1. Vaststellen van de notulen: 28-06-2021 

- Welkom aan Gerda en Ingvild. 

- Notulen: Schoolgids is aangepast op de website. Jurgen controleert deze. 

- Jaarverslag 2020/2021 wordt nog verstuurd naar Gerda en Ingvild.  

 

2. Mededelingen/actiepunten 

- Start van het schooljaar / eerste indruk  
Gerda vertelt haar eerste indruk van de school en het team. Er heerst een familiaire 
cultuur onder het team. Ze ervaart de ouders als betrokken. Er zijn wat 
opstartproblemen geweest op administratief gebied. Gerda geeft het tot de 
herfstvakantie om orde op zaken te stellen en alle indrukken mee te nemen. Eerst de 
basis op orde, dan kan er ingegaan worden op de inhoud. Er is flink geruimd in school, 
wat ook orde en rust geeft.  
Ingvild geeft ook haar eerste indruk. Er waren wat opstartproblemen, maar deze worden 
vanuit het management goed opgepakt. Ingvild vindt het fijn om niet het familiare gevoel 
bij het team te hebben en zo fris te starten. Ze zoekt wel naar uitdaging. 
 

- Communicatie naar ouders  
Ouders gaven aan dat ze het lastig vonden dat er laat gecommuniceerd werd over het 
kijkmoment in de klas.  
Van ouders is er het afgelopen jaar veel gevraagd m.b.t. Corona, flexibel werken, vrij 
regelen op het werk etc.  
Gerda geeft aan dat er gestart gaat worden met Parro (schoolapp). In groep 1,2 en 3 
gaan ze een start maken (pilotgroep), dit is al samen met enkele ouders afgestemd. 
Deze pilotgroep start eerst zodat er zoveel mogelijk ‘kinderziektes’ eruit gehaald kunnen 
worden. Vanaf november gaat de gehele school met Parro werken. Binnen het team zal 
er afgestemd worden over de frequenties van berichten plaatsen, welke bevoegdheden 
ouders krijgen en hoe om te gaan met reacties. Als men volledig gestart is in Parro, zal 
de oude app vervallen.  
De ouders waren enthousiast over de kijkdagen. De mogelijkheid om weer in de klas te 
mogen komen en dat de kinderen zelf een rondleiding gaven in hun klas beviel ook 
goed.  
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- Coronagelden  

Ouders vragen hoe de ‘Coronagelden’ van vorig jaar besteed zijn op de Zonnebloem. 
Op andere scholen (binnen SPOZ) is dit bekend gemaakt.  
We stemmen af dat ouders met vragen altijd naar Gerda kunnem bellen of mailen met 
hun vragen. Ze zijn welkom om ingesprek met Gerda te gaan indien nodig.  
 

- Inschrijven start-gesprekken  
Ouders hadden tijdens de kijkdagen de mogelijkheid om zich schriftelijk in te schrijven. 
Hierdoor was er voor de ‘laatsten’ weinig ruimte meer. De wens is om het inschrijven 
voor gesprekken digitiaal te gaan doen.  
De gesprekken zijn allemaal fysiek geweest, er zijn geen vragen geweest om het 
digitaal te doen. De oudergeleding kan zich wel voorstellen dat dit vanuit ouders 
wenselijk is, zodat het minder tijd bekostigd en op afstand gedaan kan worden. Gerda 
heeft nog geen zicht of deze wens er echt is vanuit ouders en leraren. Dit gaat ze met 
het team bespreken.  
 

- Scholing Annaschool. 
Een ouder gaf aan dat de Annaschool ging starten met PBS, Positive behavior support, 
een intenstieve training voor de gehele school (leraren, directeur, administratief 
medewerker etc.). De Annaschool had de wens al langer om deze training te starten, 
Zonnebloem heeft gekozen om niet mee te doen. Dit omdat dit met de huidige populatie 
niet nodig is. Er kan straks kruisbestuiving ontstaan als de fusie is geweest.  
 

- Binnengekomen mail  
Continurooster   
Er zijn meerdere vragen binnen gekomen rondom het continurooster. 
We besluiten dat we hierin willen optrekken met de Annaschool. De vraag is of de 
Annaschool dit ook wil. Gerda heeft de directeur van de Annaschool gesproken; zij 
vinden het belangrijk om hierover hetzelfde te communiceren. De resultaten welke 
straks uit de enquete komen zullen we dan ook samenvoegen alszijnde 1 school.  
De communicatie richting ouders is van belang. Wanneer en hoe we communiceren 
zodat we zoveel mogelijk ouders bereiken.  
Het voorstel is om mogelijk een filmpje te maken in plaats van een brief i.v.m. de 
populatie.  
 
 

- Stand van zaken fusie/ samenwerking Annaschool-Zonnebloem  
11 oktober staat de vergadering gepland tussen beide scholen en Verus. Er waren 21 
reacties op de ouderraadpleging: 1 ouder was tegen en de rest positief kritisch met 
daarbij vragen en aandachtspunten.  
In Klein-Zundert gaat gestart worden met de nieuwbouw. Ze krijgen hiervoor 
noodgebouwen en 1 of 2 groepen zullen tijdelijk gehuisvestigd worden in de 
Annaschool. We vragen ons af wat dit doet voor het volgende schooljaar van 
Zonnebloem, wij groeien en hebben geen lokalen meer. Gerda neemt dit mee naar het 
directieberaad. 

 
- Jaarplan 2021-2022 

Jos vraagt naar de begrijpend lezen methode: er wordt onderzocht welke methode 
passend is, de bovenschoolse taalcoordinator gaat hierin ondersteunen.  
Momenteel is ‘Kidsweek’ de begrijpend lezen methode, echter is deze duur en de vraag 
is of deze past in deze tijd. 
 



 
 
Het jaaarplan van het afgelopen jaar is aangepast. Kristel vraagt of het vakantierooster 
naar voren kan i.v.m. instemmingsrecht op de studiedagen. Gerda geeft aan dat dit niet 
vroeger op de agenda kan i.v.m. de verantwoording.  
 

3. Werkplan  
- Vaststellen Werkplan MR   

Ingvild vraagt of de volgende punten toegevoegd kunnen worden aan het jaarplan:   

• Hitteprotocol: besproken in 2020/2021 (4 jaarlijks herhalen) 

• Anti-pestprotocol: is Spoz breed aanwezig 

• Risico, inventarisatie en evaluatie 

• Begroting: maart/april. Graag eind van het jaar voor een terugblik op het 
afgelopen jaar. Vanaf volgend schooljaar het concept van de begroting al op 
de agenda zetten. 

• Cito Trendanalyses midden en eind. In april en in juli 

• Evaluatie van de Route 8 toets: mei/juni 

• Schoolondersteuningsplan: 4 jaarlijks 
 

4. Rondvraag  
/ 
 
 

5. Actiepunten  
 

- Urenberekening voor de verschillende continuroosters: Gerda zoekt dit uit en 
gaat in contact met Wouter over mogelijke opties.  

- Alle opties bekijken met het team wat kan m.b.t. continurooster (inwinnen 
informatie vanuit Achtmaal, Wernhout en Klein-Zundert). Wat wil het team hierin? 
Welke opties zijn er en welke bieden we aan? 11 oktober wordt dit besproken in 
het teamoverleg. (Gerda) 
 
 

 


