
 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen vergadering maandag 19 september 2022, aanvang 19.30 

 

 

Voorzitter: Emiel 

Vice-voorzitter: Bianca 

Notulant: Ingvild 

 

Algemeen: 

• Opening door onze nieuwe voorzitter Emiel 

• Mededelingen vanuit de directie  

Er zijn 3 nieuwe collega’s gestart: Bente groep 1/2, Eefje groep ½ en 4 en Silvie groep 

1/2 en 7. Eefje en Silvie zijn bezig met het laatste deel van hun opleiding.  

Groep 1/2 is met een traject gestart om een visie rondom de rijke speel- leeromgeving te 

vormen. Dit gaat onder begeleiding van Anke Oomen van het CED. De groepen 3 sluiten 

2 keer aan bij deze studiedagen om een doorgaande lijn te krijgen van groep 2 naar groep 

3. 

De inhoud en manier van startgesprekken voeren is binnen het team bespreken. Wat 

bespreek je in zo’n gesprek en op welke manier. Er is gesproken of de kinderen mee 

zouden komen tijdens het gesprek. We hebben gekozen om dit niet te doen. 

Iedere school moet per oktober een Corona-draaiboek hebben. Deze staat volgende week 

op de agenda van de bovenschoolse directie om deze gezamenlijk te maken en daarna aan 

te passen op de eigen school. 

• Mededelingen vanuit het team  

Carola is bevallen van een dochter, Maud.  

Er komen twee 1e jaar stagiaires vanuit de Pabo naar onze school.  

Een aantal leerkrachten gaan de mentortraining bij Avans volgen zodat er meerdere 

leerkrachten geschoold zijn en we meerdere stagiaires kunnen begeleiden binnen 

Zonnebloem. 

• Opmerkingen/aanvullingen op de agenda 

Besloten deel: Ingrid en Femke zijn aftredend   

 

Vergaderpunten in aanwezigheid directie 

Informatief 

• Fusie / bijeenkomst met Verus 

Martijn, Leonie en Gerda hebben overleg gehad met een medewerker van Verus. Dit 

gesprek was vooral onderwijsinhoudelijk. Er is bijvoorbeeld gesproken over: 

Wanneer de samenwerking start.  

Wat dan de positie van de directeuren is. 

Wanneer de directeuren van de scholen wisselen. 

Het is heel lastig om concreet afspraken te maken omdat er helemaal niets zeker is. Het 

nieuwe gebouw staat er voorlopig nog niet. Er is wel gesproken over een tijdelijke 

huisvesting.  

Vanaf volgend schooljaar zullen er 2 klassen van Zonnebloem al naar de tijdelijke bouw, 

bij het Stokperdje gaan. Antonius zit daar ook met een deel van hun klassen.  
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Zodra Antonius helemaal uit deze tijdelijke bouw is gaan de meeste klassen van 

Zonnebloem naar die tijdelijke huisvesting. Een paar klassen zullen naar de Annaschool 

gaan. 

Vanuit de directeuren en Verus is er de vraag waar de behoefte van de MR in dit fusie 

traject ligt? Wij willen als MR graag op de hoogte gehouden worden en wij plannen een 

bijeenkomst met de MR van de Annaschool in om samen te kijken wat wij als MR 

willen, kunnen en mogen. 

Voor nu vragen wij ons als MR af of het een idee is om al eerder te fuseren zonder 

gebouw. Zodat je 2 locaties krijg, een bovenbouw- en een onderbouw locatie.  

Gerda neemt dit mee naar het volgende overleg.  

Vanuit de gemeente is er iemand langs geweest op school om de staat van het gebouw te 

bekijken. Hij heeft gezien dat het gebouw echt in erg slechte staat is en neemt dit mee 

naar de gemeente om te bespreken wat er nog gedaan kan/mag worden. 

• Schooljaarplan 2022-2023 

Het jaarplan komt ver overeen met het document van de inzet van de NPO gelden. Nieuw 

in het jaarplan is het rapport. We willen overstappen op een digitaal rapport. Er is een 

werkgroep die daarmee aan de slag gaat. Cultuur is toegevoegd. Er is een werkgroep 

cultuur gevormd welke een cultuurplan gaat opstellen om de cultuurgelden te kunnen 

verantwoorden. 

• Evalueren start schooljaar met continurooster 

De oudergeleding van de MR heeft nauwelijks iets “gehoord” over het continurooster. 

Gerda heeft ook geen berichten van ouders gekregen. De start is dus goed verlopen. 

Vanuit de TSO zijn er nog wel vragen en afspraken die we moeten vastleggen en ook 

eerst maar eens moeten ervaren.  

Dirkje en Renate nemen de rol van het regelen van de TSO op zich. Na de herfstvakantie 

gaat de TSO groep evalueren.  

Het betalingssysteem is nog niet op orde dus we kunnen nog niet zien hoeveel ouders de 

vrijwillige bijdrage gaan betalen. Het is wenselijk dat Dirkje in haar rol als organisator in 

de TSO appgroep zit.  

 

 

Rondvraag 

In een enkele hand-out, die bij het bericht van de kijkmiddag stonden, staat bij de regels van de 

school dat het wenselijk is om zo min mogelijk met de fiets naar school te komen.  

Het is juist wenselijk om kinderen op de fiets deel te laten nemen aan het verkeer. Kan er een 

oplossing voor het stallen van de fietsen worden bedacht in plaats van het fietsen te 

ontmoedigen? 

Gerda neemt dit onderwerp mee naar de verkeersgroep. 

 

 


