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1.
Opening en welkom
Tjeerd heet iedereen welkom.
2.
Vaststellen agenda
Geen wijzigingen.
3.
Verslag 9 april 2019
Verslag van de vorige vergadering wordt doorgenomen. Cathrien zal de aanpassingen doorvoeren.
4.

OC

Helaas is het niet gelukt om een nieuwe afspraak te maken met een OC-lid. Het blijft wel op de agenda.

5.
Hoorzitting/Verbouwing
- Ellen heeft vandaag gehoord dat het bezwaar is verworpen. Helaas bleek ook dat de gemeente
dit al 2 weken wist maar het was nog niet aan Ellen doorgegeven. De bezwaarmaker mag nog in
beroep. De beroepstermijn duurt 6 weken. BOOR wacht het definitieve besluit af.
- Nieuwe planning: de desbetreffende klassen verhuizen de eerste dag van de zomervakantie en in
de kerstvakantie kunnen ze terugverhuizen. Deze week wordt de planning bekend gemaakt in de
nieuwsbrief.
6.
Schooltijden/lesprogramma
- Recentelijk is er via de mail en app discussie gevoerd onder de oudergeleding van de MR n.a.v.
een mail van Rosanne over het inplannen van een junivakantie volgend schooljaar.
- Allereerst het proces. De 2e mail over de junivakantie met veel meer uitleg over de
beweegredenen rond de vakantieplanning gaf meer duidelijkheid. We zijn het erover eens dat
we deze info hebben gemist bij de eerste mail waardoor er erg veel discussie ontstond.
- Inhoudelijk: Tjeerd stelt de vraag of er minder vrije dagen zijn als de schooldagen korter worden.
Ellen vindt dit een interessante vraag. We belichten deze mogelijkheid van verschillende kanten.
Hierin blijken persoonlijke smaken zeker mee te spelen. Laura merkt op dat het Daltonsysteem
ook zeker tijd in de klas kost. Er komt dus meer druk op de ketel als de dagen korter worden wat
haar niet wenselijk lijkt. Jeroen pleit ook voor een junivakantie: het geeft namelijk minder
gebroken weken en dus meer continuïteit wat de rust in de klas ten goede komt.
- Ellen neemt de urenverantwoording met ons door.
7.
Jaarplanning vakanties 2019/2020
Ellen deel de vakantieplanning voor volgend schooljaar uit
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8. Chrome Books
Ellen: er ligt een goede offerte voor 160 Chrome Books. Ellen gaat de OC/Vrienden van de Bergse
Zonnebloem vragen om een financiële bijdrage om 30 extra chromebooks aan te schaffen. Een deel
van de sponsorloop gelden wordt gebruikt voor de aanschaf van de 30 extra chromebooks. Tjeerd
geeft als tip om in het begeleidend schrijven de duurzaamheid van de aankoop te benadrukken.
9. Vacatures
Ellen: Een aantal leerkrachten verlaten de school en een aantal gaan minder werken. Heleen, Judith,
Marieke en Kimberly zijn recent aangenomen. Er is nog 1 openstaande vacature op dit moment en er
staat nog 1 sollicitatiegesprek gepland. De docent Engels heeft helaas ook opgezegd. Dit levert wel
een serieus probleem op. Het is erg moeilijk om hier vervanging voor te vinden. Indien dit niet lukt is
het een mogelijkheid om dat de leerkrachten zelf Engels gaan geven en een andere vakleerkracht
wordt aangenomen. Als alles rond is dan wordt de formatie bekend gemaakt.
10. Verkiezingen MR/Vrienden
Marijke zal aan het eind van dit schooljaar de MR verlaten na 3 jaar trouwe dienst. In januari volgt
ook Tjeerd. Zij zitten beide ook namens de MR bij de Vrienden. Tot nu toe zijn er geen kandidaten. Er
is 1 enthousiaste kandidaat maar die kan niet op dinsdag.
Actie: er komt een reminder-mail en posters.
Wietske zal Marijke opvolgen bij de Vrienden.
11. WVVTK
- Laura heeft geïnformeerd naar het Juniorcollege van de EUR. Dit is erg leuk en een serieuze
mogelijkheid om gebruik van te gaan maken. Marijke noemt ook de mogelijkheid van het
kindercollege. Hier zal verder naar geïnformeerd gaan worden.
- Wietske: evaluatie van de sportdag. De nieuwe spullen vallen wat tegen, incompleet, regels niet
duidelijk, veld is te klein en er was steeds 1 groep die ‘pauze’ had. Ellen: René heeft zoals
voorgaande jaren weer alles zelf voorbereid en georganiseerd. Er is reeds besloten dat er een
werkgroep gaat komen die mee gaat denken en organiseren. Een groter veld zal zeker serieus
overwogen worden.
- Verkeerschaos. Het is een serieus probleem. Direct aanspreken lijkt de beste optie. Helaas is er
een tekort bij de Handhaving van de gemeente dus die komen niet meer. Ellen is bereid om zelf
de mensen aan te spreken. De oudergeleding biedt zich aan om haar daarbij te helpen. Ellen zal
een datum prikken.
- Rondvraag: Marijke vraagt waar de tafeltennistafels blijft voor op het schoolplein. En zij merkt op
dat er weinig gecommuniceerd is rond het project code Groen.
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