
 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen vergadering maandag 21 maart 2022, aanvang 19.30 

 

Afwezig: Jurgen i.v.m. ziekte 

 

Voorzitter: Bianca 

Notulant: Ingvild 

 

Algemeen: 

• Mededelingen vanuit de directie  

Terugblik studiedagen: we hebben een Spoz studiedag gehad over de gesprekkencyclus 

en daarnaast samengezeten met de parallelgroepen. We zijn met het team verdergegaan in 

het 4D traject (Data, duiden, doelen, doen)  

Per 1 april gaat Yvonne Merkies voor 3 dagen in groep 1/2a starten. Fabienne kan op die 

dagen de IB-functie gaan vervullen. 

• Mededelingen vanuit het team  

Er zijn veel vrijwilligers die in de schoolbibliotheek willen komen helpen. De 

leesconsulente van de school gaat met deze vrijwilligers aan de slag om ze wegwijs te 

maken in de bieb en hoe ze om moeten gaan met het kiezen van de boeken.  

Er is een werkgroep bezig om nieuwe setjes (tafels en stoeltjes) aan te schaffen voor 

Zonnebloem en Annaschool. Het streven is om volgend schooljaar met nieuwe setjes te 

starten. 

 

Vergaderpunten in aanwezigheid directie 

• Vakantierooster / studiedagen en vrije dagen 2022-2023.  

Nu we een continurooster gaan draaien kunnen we kijken naar de planning van de studie- 

en vrije dagen. 

Voorstel: 

Groep 8 eventueel 3 dagen vrij einde van schooljaar (12-7 t/m 14-7).  

Ochtend na Sinterklaas vrij (6-12)  

Studiedagen school (17-2) en (21-10)  

Groep 1/2 een aantal vrijdagen per jaar vrijroosteren. 

3 SPOZ studiedagen (19-9, 16-11, 14-03) 

Optioneel: vrijdagmiddag voor de kerstvakantie, vrijdagmiddag voor de 

carnavalsvakantie 

Dan blijft er nog 20 uur over voor eventuele “calamiteiten” 

• Formatieplan  

Aantal groepen in 2022-2023 (instemming PMR) er blijven 12 groepen in het schooljaar 

2022-2023 

• Samenhangend met formatieplan; huisvesting.  

Omdat Leonie langdurig afwezig is geweest is er geen mogelijkheid geweest om hierover 

in gesprek te gaan. 

• Trendanalyse Cito (midden) bespreken.  

Gerda legt de Cito uitslagen van de M-versie uit. We bekijken de resultaten van rekenen 

van groep 7 door de jaren heen.  

We hebben de schoolnorm van 65% I-II-III scores op alle vakgebieden in alle groepen 

gehaald. 
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• Functie Gerda (Gerda is in principe voor 1-1,5 jaar aangenomen) 
Gerda en Martijn (directeur Annaschool) zijn in gesprek over hoe zij komend schooljaar 

zien/gaan invullen. 
• Beleid rondom sponsoring.  

Er is best gedoe over het verspreiden van reclame/folders op school. Er zijn nog geen 

vaststaande afspraken over folders/ kaartjes uitdelen.  

Binnen het team is nu afgesproken dat de verspreiding van folders e.d. alleen nog digitaal 

mag. Dus digitale folders van Zundertse verenigingen en bijvoorbeeld boeken waarvan 

wij vinden dat ze leerzaam zijn. Alle andere folders kunnen aan de poort uitgedeeld 

worden of aan het prikbord in de gang worden geprikt. De folders worden in Parro gezet 

als bijlage. 

 

Rondvraag 

Kristel: de oudergesprekken van groep 1/2C zijn naar achter geschoven. Ouders van de groep 2 

leerlingen vinden dit vrij laat. 

Vanaf volgende week worden de KIJK gesprekken gevoerd. Gerda neemt contact op met Carola 

hoe dit zo snel mogelijk naar ouders te communiceren. 

 

 


