NOTULEN MR VERGADERING
SCHOOLJAAR 2018/2019
Vergadering 12 februari 2019
Aanwezig:
Vanuit oudergeleding
Tjeerd Agema
Marijke Terwisscha van Scheltinga
Wietske Arema
Vanuit personeelsgeleding:
Cathrien van Beresteijn
Laura Boskamp
Jeroen Hoekstra

Afwezig:
Cissy Markides

Annette Boere

Vanuit directie:
Ellen Dijkstra

1. Opening
De vergadering begint met een mededeling van Ellen, te weten dat er as donderdag (14 februari
2019) een inspectiebezoek zal zijn. Dit betreft een landelijk onderzoek naar het didactisch handelen
van leerkrachten. Ellen zal samen met Jeannette en de mensen van de inspectie in 4 verschillende
klassen gaan kijken/bezoeken. Daarbij komen onderbouw, middenbouw en bovenbouw aan bod.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld conform voorstel.
3. Verslag vergadering 15 januari 2019
Ter aanvulling wordt opgemerkt dat de ouders die niet betaald hebben aan het schoolfonds een brief
hebben gekregen.
4. Schooljaarplan
Er wordt verduidelijking gevraagd van punt 1.2.4 (p 19) over de feitelijke uitvoering van het technisch
onderwijs. In de onderbouwgroepen krijgen de leerlingen in een groep van zes tot acht leerlingen 1 x
per 2 weken een techniekles van 20 minuten. Daarnaast kunnen de leerlingen zelfstandig met een
aantal leerlingen een techniekwerk kiezen uit de keuzekast.
Vanuit de oudergeleding komt de opmerking dat het lijkt of de proeftuin ICT permanent in de
opbouwfase is, althans zo lijkt het elk jaar terug te keren in het schooljaarplan. Ellen geeft aan dat in
het schooljaarplan nog een aanvulling moet komen over de feitelijke invulling van het groeps
doorbroken werken bij de ICT proeftuin.
Opgemerkt wordt dat bij de beschrijving van onderwijsplannen (p.26 ev.) alles heel procesmatig is
opgeschreven. Ellen geeft aan dat dit op zich juist is, maar dat het de bedoeling is alles heel
uitgebreid te noteren, elke interventie op te schrijven om voor nu een raamwerk te maken voor
toekomstige schoolplannen van de Bergse Zonnebloem. Op deze wijze kan wordt er schoolbreed
duidelijkheid gegeven en ontstaat er meer continuïteit. Ook zal dit in de toekomst minder
administratief werk gaan geven.
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Er volgt een opmerking over Taal Anders (1.2.1. pag. 12 ev.). Hoe komt het dat de doelen en
speerpunten daar nog niet zijn uitgewerkt? Ellen geeft aan dat dit inderdaad nog niet is gebeurd,
omdat daar nog geen tijd voor is geweest. Het schooljaarplan dat nu in deze vergadering wordt
besproken is geschreven in maart/april 2018. Het wordt niet door externen geschreven, alles moet
door school zelf gedaan worden. Het idee was dat er assistentie zou komen voor de directie, zodat er
onder andere meer tijd voor dit soort taken zou komen. Tot op heden is er echter nog geen
personeel extra gekomen.
Over 3.2.1 (pag. 36): in januari 2019 zijn er klassenbezoeken geweest. Deze bezoeken vinden plaats
door een collega en extern persoon en bij iedereen. In maart/april 2019 worden deze bezoeken
herhaald, dan is ook de nieuwe rekenmethode in gebruik.
Er is een vacature Staalspecialist L11. Dit is een vacature die intern is uitgezet. De leerkracht die deze
taak krijgt, wordt vanaf benoeming betrokken bij het begeleiden van leerkrachten bij het
spellingsonderwijs. Verder is de directie bezig met het vinden en binnenhalen van LIO-stagiaires.
De directie is momenteel doende met het innen van het KWT-bedrag en het schoolveiligheidsplan.
De MR is positief over “het eigen leerwerk” en het portfolio (pag. 48). De kinderen vinden het leuk
om zelf een onderwerp te bedenken voor het eigen leerwerk. Er zijn ook mappen gemaakt waar de
kinderen alles van hun leerwerk in kunnen opbergen. De kleuters hebben een eigen portfolio.
5. Personeel
Er is een lerares gevonden voor groep 8. Zij gaat 1 dag in de week 8A lesgeven en 2 dagen in de week
8B.
6. Huisvesting
Gelet op de aanstaande verbouwing van de school is besloten dat de groepen 3 en 4 tijdelijk elders
gelokaliseerd gaan worden. De gemeente heeft gezocht naar leegstaande lokalen bij verschillende
schoolbesturen waar vier groepen van de Bergse Zonnebloem tijdelijk kunnen worden gehuisvest.
Het schoolgebouw aan de Asserweg 356 is het meest geschikt voor tijdelijke huisvesting. Het
schoolgebouw is op korte termijn beschikbaar. Er zijn vier lokalen met in elk lokaal een keuken. De
lokalen hebben een deur naar het schoolplein dat omheind is dooreen hoog hek. Verder is er een
algemene keuken, een ruime spreek/werkkamer, verschillende toiletgroepen, een gang en een brede
gang waar bewegingsactiviteiten kunnen worden gedaan. Het is de bedoeling dat de groepen 3 en 4
hier na de meivakantie 2019 heen verhuizen en na de herfstvakantie 2019 terug keren op de Bergse
Zonnebloem. Het idee is dat daarmee het heen en weer fietsen wordt beperkt door de vakanties die
in deze periode gepland staan, alsmede dat de school weer “compleet” is voor de winter 2019 (en
daarmee het slechte weer).
De schooltijden zijn nog niet duidelijk. De voorkeur is wel om de andere locatie om 8.15 te laten
beginnen. De directie gaat zich hier nog over beraden.
7. MR-verkiezing
Er is een verkiezing nodig voor de MR. Na de zomervakantie van 2019 heeft Marijke geen kinderen
meer op school. De MR is tevreden over het verloop van de vorige verkiezing en de wijze van
elektronische stemming. Afgesproken wordt dat er in april 2019 wordt aangekondigd dat er een
nieuw lid nodig is en dat de daadwerkelijke verkiezing in juni zal zijn.
8. Planning MR
De vergadering van 2 juli 2019 zal worden afgesloten met een borrel.
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Er zal dit schooljaar ook nog een etentje plaatsvinden met de MR. Aangezien niet iedereen aanwezig
is, zal er een datumprikker rondgestuurd worden. Jeroen heeft aangeboden dit op zich te nemen.
9. Veiligheidsschouw
Cathrien en Wietske hebben vanmiddag na schooltijd een rondje door de school gelopen voor de
Schouw. Deze schouw is gedaan aan de hand van een lijstje. Opvallende punten waren: de scheur in
1 van de ramen van de nieuwe ingang en de kapotte lamp boven in de nieuwe trappengang. Ellen
geeft aan dat beide kwesties niet meer onder de garantie vallen. Beide kwesties zijn bekend en de
directie is bezig om deze op te lossen.
Cathrien en Wietske hebben verder nog vragen gesteld over de vluchtroutes bij brand. Het lijkt er
namelijk op dat er vanaf het dak geen vluchtroute naar beneden is. Ellen geeft aan dat de brandweer
het pand heeft gecontroleerd op vluchtroutes en dat de brandweer goedkeuring heeft gegeven.
10. Rondvraag/Afsluiting
- De OC heeft aangegeven graag langs te willen komen bij een vergadering van de MR.
Afgesproken wordt dat dit op 9 april as. zal zijn (volgende vergadering). Wietske zal dit
doorgeven aan de OC;
- Op een vraag van Wietske over de Da Vinci methode, wordt aangegeven dat alle klassen weer
werken met deze methode en dat in deze methode ook de onderwerpen Aardrijkskunde,
Biografie en Techniek aan bod komen;
- Tjeerd geeft aan dat hij contact heeft met mensen van het Erasmus Junior College. Het is
mogelijk dat school, of in ieder geval de hogere groepen deel kunnen nemen aan het Erasamus
Junior College. Afgesproken wordt door een volgende vergadering op terug te komen;
- Marijke geeft aan dat er een mail is rondgestuurd aan de MR voor een OPR vacature en verzoekt
de leden van de MR deze mail goed te lezen en na te gaan of er interesse is voor deze vacature;
- De verslagen van de MR moeten op de website van school. De verslagen worden na goedkeuring
aan Ellen gemaild, Ellen plaatst de verslagen op de website.
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