NOTULEN MR VERGADERING

Vergadering 21 maart 2022
Hybride vergadering (Teams en op school)
Aanwezig:
Vanuit oudergeleding
Wietske Arema (voorzitter)
Melissa van Daalem
Semin Suvarierol Hoen
Tanya Szegedi
Vanuit directie:
Ellen Dijkstra
Vanuit personeelsgeleding:
Heleen van der Laan
Nikki van Lieshout
Jan van der Meer
Daniëlle Waardenburg
Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda (nagekomen punten);
Notulen vorige vergadering;
KWT-enquête;
Actie voor Oekraïne;
Planning evaluatie en schrijven jaarplan;
Opbrengsten;
Kunstproject;
Verkeer;
MR nieuwe leden;
Berichten van de directie;
WVNTTK.

1. Agenda
De vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen worden vastgesteld, na een enkele tekstuele aanpassing. Ellen had de notulen nog niet
ontvangen. De definitieve notulen worden naar alle MR-leden en Ellen verstuurd.
3. KWT-enquête
Bij de start van het programma KWT is afgesproken dit programma na vier jaar te evalueren. Om deze
reden zal er deze week een enquête worden gestuurd naar alle ouders om te peilen of zij tevreden zijn
met deze lessen en bereid zijn hiervoor te blijven betalen.
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Melissa en Wietske hebben een conceptbrief gestuurd aan Ellen. Deze brief is aangepast en vandaag
heeft Ellen de laatste versie gemaild aan de MR-leden. Op een paar kleine tekstuele aanpassingen na is
iedereen akkoord met de brief. Ellen voert deze laatste aanpassingen door en stuurt deze brief dan voor
een laatste check naar Wietske. De enquête wordt deze week (21-25 maart) naar de ouders gemaild. De
verwachting is dat ouders positief zullen reageren.
4. Actie voor Oekraïne
De leerlingen van de Bergse Zonnebloem willen graag iets doen voor Oekraïne. Voor het organiseren
van een actie is onder andere met de leerlingenraad gesproken. Er is afgesproken dat dit schooljaar een
deel van de opbrengsten van de sponsorloop naar Oekraïne gaat. Ook mogen de leerlingen van groep 6
t/m 8 thuis iets maken, bijvoorbeeld armbandjes of cupcakes. De ouders betalen de materialen voor het
maken van de spulletjes. Op school is er geen tijd om iets te maken, want er gaat ook veel tijd naar het
kunstproject. De school faciliteert wel de verkoop van de spulletjes op school. Op woensdag 30 maart
worden er om 11:45 uur tafels buiten voor de school gezet en de leerlingen van groep 6 t/m 8 mogen
dan de objecten voor € 1 per stuk verkopen. Het opgehaalde bedrag zal worden overgemaakt op giro
555.
Wietske vraagt zich af wat er nog meer gebeurt op school rondom de situatie in Oekraïne. Leerkrachten
vinden het belangrijk dat kinderen hierover kunnen praten. Het is hierbij belangrijk om rekening te
houden met de leeftijd van de kinderen. In de hogere groepen wordt er regelmatig over gesproken,
bijvoorbeeld na het kijken van het Jeugdjournaal. In de lagere groepen wordt vooral benadrukt dat
oorlog niet fijn is.
5. Planning evaluatie en schrijven jaarplan
De deadline voor het indienen van het jaarplan is 30 mei 2022. Ellen zal het jaarplan binnenkort sturen
aan de MR-leden en vragen hier feedback op te geven. Het plan zal veel lijken op dat van vorig
schooljaar, maar er staan twee nieuwe items in.
De eerste is burgerschap. Je moet als school kunnen aantonen dat je aandacht besteedt aan speciale
dagen en momenten, zoals de feestdagen en de verkiezingen. Caroline Plomp heeft een jaarkalender
gemaakt met alle belangrijke momenten, zodat leerkrachten hier aandacht aan kunnen besteden in de
klas.
Het tweede nieuwe hoofdstuk is het jonge kind. Dit is een belangrijk onderdeel binnen het onderwijs,
dus hier zal goed naar gekeken worden.
6. Opbrengsten
Een deel van de studiedag is besteed aan het bespreken van de opbrengsten van de leerresultaten. Ook
heeft de directie hier met iedere leerkracht een gesprek over gehad. In veel leerjaren zijn de
opbrengsten ongeveer gelijk gebleven. Het valt op dat de groepen 6 en 7 het meeste last lijken te
hebben van de lockdowns. De groepen 4 en 5 doen het goed. In groep 3 vallen de resultaten tegen. De
verklaring is dat het vorig jaar in groep 2 lastig was afstandsonderwijs te geven en hierdoor komt het
lezen nu trager op gang.
Ellen geeft aan over het algemeen tevreden te zijn met de resultaten. De analyses van de leerkrachten
worden steeds beter en de acties die hierop genomen worden ook.
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7. Kunstproject
Er is veel tijd gestoken in het voorbereiden van het kunstproject. Nu is het aan de leerkrachten om het
goed uit te voeren. Het is allemaal heel gestructureerd, maar ook veel werk voor de leerkrachten. Alle
kinderen nemen deze week een voorwerp mee van thuis in de kleur van de klas. Op dinsdag 29 maart is
de opening van het kunstproject voor kinderen, ouders en het team van de Bergse Zonnebloem. De
leerlingen maken gezamenlijk een kunstwerk met alle voorwerpen die zijn meegenomen. De
kunstweken worden afgesloten met een tentoonstelling in de speelzaal op woensdagavond 13 april van
17:45 – 20:30 uur.
8. Verkeer
De verkeerssituatie rondom de school blijft een terugkerend probleem. Iedereen is het erover eens dat
de verkeerssituatie nog te vaak onveilig is en de kans bestaat dat het een keer goed misgaat.
Het aanspreken van ouders heeft weinig effect. Het enige wat helpt, is het uitdelen van boetes door de
politie. Ellen stelt voor om ‘de week van het verkeer’ te organiseren. Het doel van de actie is dat
niemand dubbel geparkeerd staat. Ellen gaat hier samen met Rosanne een plannetje voor maken en zal
dit aan de MR-leden mailen. De actie zal kort na de meivakantie gehouden worden.

9. MR nieuwe leden
We hebben twee nieuwe MR-leden nodig. Aan het eind van het schooljaar ‘21/’22 stopt Melissa. Semin
gaat eventueel door tot januari ’23. Er is een leuke mail gekomen van een geïnteresseerde ouder uit
groep 6. Wietske heeft wat ouders op het schoolplein aangesproken. We spreken af om ook een oproep
te plaatsten in de groepsapps van de lagere groepen.
10. WVNTTK
Melissa vraagt zich af of de school nog doorgaat met het gebruik van desinfectiegel bij kinderen. De
school is hiermee gestopt en ook het stimuleren van het doen van zelftesten is losgelaten. Als een
leerling toch een test nodig heeft, dan kunnen ze hierom vragen. Wel blijft het advies om een test te
doen bij klachten.
De MR Academy wordt wisselend ontvangen door de MR-leden. Op dit moment zijn er echter geen
medewerkers van BOOR beschikbaar om een training te geven. We spreken af om volgend jaar met alle
MR-leden een aantal filmpjes te bekijken en met elkaar over in gesprek te gaan.
Semin vindt de kwaliteit van de schoolfoto’s niet zo goed. Zij heeft mooie voorbeelden van een andere
schoolfotograaf. Semin zal deze delen met Ellen.
Volgende vergadering: maandag 9 mei 2022
Notulist: Nikki
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