
 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen vergadering dinsdag 10 mei 2022 

 

 

Voorzitter: Bianca 

Notulant: Ingvild 

 

Algemeen: 

• Opening / welkom door voorzitter  

• Mededelingen vanuit de directie  

Er is een sollicitatiegesprek geweest met Silvie Aarts, zij volgt een deeltijddopleiding op 

de Pabo en is nu pedagogisch medewerkster bij Kober. Silvie is aangenomen en ze start 1 

juli op Zonnebloem.  

Edwin Mannens gaat op 1 oktober met vervroegd pensioen. Samen met de 

Antoniusschool zal er gekeken worden naar 1 nieuwe administratieve kracht voor beiden 

scholen. Deze persoon zal ca. 2 dagen per school aan het werk gaan.  

Groep 1/2c kampt nog met invalproblemen. Lieke start eerder na haar verlof waardoor zij 

2 dagen vast over kan nemen in de klas. 

Of er 2 groepen vanuit Zonnebloem naar de Annaschool gaan is nog niet zeker. Dit hangt 

nog steeds af van het aantal klassen dat Antonius nodig heeft. 

Het schoolplan voor volgend schooljaar schrijven we enkel voor Zonnebloem dus nog 

niet samen met de Annaschool. 

• Mededelingen vanuit het team  

Er is een voorjaarslunch geweest voor alle medewerkers van Spoz.  

De groepsplannen voor het laatste deel van het schooljaar zijn met de IB-er, leerkracht, 

directie en Wilma Peuls (van het 4D-traject) besproken. 

De eerste opzet voor de groepsindeling voor volgend schooljaar is gemaakt en we hebben 

de punten voor het nieuwe jaarplan met het team besproken. 

• Opmerkingen/aanvullingen op de agenda.  

Vanuit de werkgroep schoolbieb is er een vraag of er budget is om de bibliotheek te 

herinrichten. Een extra kast en nieuwe boeken zijn hard nodig.  

De kast zal geen probleem zijn, de boeken worden door de leescoördinator jaarlijks 

aangeschaft. Gerda gaat bekijken wat mogelijk is. 

 

Vergaderpunten in aanwezigheid directie 

Informatief 

• Evaluatie van het jaarplan 

We lopen alle punten langs en bespreken deze kort. Parro en Parnassys zijn ook een groot 

item geweest, deze waren niet opgenomen in het jaarplan.  

 

Instemming 

• Schoolgids 2022/2023  

Linda gaat de oude schoolgids nakijken en stuurt deze zo spoedig mogelijk naar ons door. 

Op de laatste MR vergadering verlenen we eventueel instemming. 

• Vrije dagen 2022/2023 de definitieve extra dagen vrij. 

Dit punt gaat door naar de volgende vergadering. Er zijn nog een aantal externen (m.b.t. 

scholing) die data door moeten geven. Daarna kunnen we eventueel instemming 

verlenen. 

 

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


