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Vergadering 4 oktober 2022 
 
Aanwezig:  
 
Vanuit oudergeleding 
Wietske Arema (voorzitter) 
Femke Feenstra 
Semin Suvarierol Hoen (notulist) 
 
Vanuit directie (voor agendapunten 1-3): 
Ellen Dijkstra 
 
Vanuit personeelsgeleding: 
Heleen van der Laan (secretaris) 
Nikki van Lieshout 
Jan van der Meer 
Caroline Plomp 
 
Afwezig: Tanya Szegedi 
 
Agenda: 

1. Opening, welkom, vergaderdata  
2. Draaiboek Covid-19 Bergse Zonnebloem, ter instemming MR 
3. Besteding NPO gelden, ter instemming MR  
4. Notulen vergadering 20-6-2022 
5. Taken, bevoegdheden en reglement MR  
6. Vergaderoverzicht MR: MR onderwerpen voor dit jaar en taakverdeling 
7. Vorm van vergaderen in onze MR 
8. Ingekomen punten: Verkeerslessen via de gemeente 
9. wvttk. 
10. sluiting 

 

1. Opening, welkom, vergaderdata 

 

De vergadering wordt geopend met een introductieronde van alle leden. Nieuwe leden van de MR, 

Femke Feenstra en Caroline Plomp zijn verwelkomd. We bedanken Daniëlle Waardenburg voor haar 

bijdrage de afgelopen drie jaar en nemen afscheid van haar. 

 

De data van de vergadering voor het schooljaar 2022-2023 zijn vastgesteld. 

 

15 november 2022 (afscheid Semin Suvarierol Hoen) 

30 januari 2023 (start Martijn Bal) 

23 maart 2023 

13 april 2023 

16 mei 2023 

7 juni 2023 (MR etentje & tekenen van het Jaarplan) 
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2. Draaiboek Covid-19 Bergse Zonnebloem, ter instemming MR 

 

Er waren vragen, opmerkingen en een ingezonden brief over het Draaiboek Covid-19. 

 

Het document is onduidelijk over wie de fases die in het dashboard worden aangegeven. Ellen geeft aan 

dat dit vanuit het Ministerie wordt bepaald. 

 

Ook de algemene adviezen zijn opmerkelijk gezien het Ministerie daar niet de bevoegdheden over heeft. 

 

Bergse Zonnebloem heeft gelukkig ventilatie goed op orde. De nieuwste lokalen van het gebouw hebben 

een CO2 meter. De anderen lokalen zullen het nu ook krijgen.  

 

De belangrijkste vraag blijft: Hoe wordt het onderwijs georganiseerd?  

 

De leerkracht geeft aan dat ze er inmiddels ervaring mee hebben met het opstarten van online 

onderwijs. Leraren kunnen gewoon online les/instructie geven. Het is ook fijn dat er nu veel meer online 

programma’s beschikbaar zijn om online onderwijs te ondersteunen. Bijvoorbeeld is er nu de Junior 

Cloud, een online methode waarmee kinderen ook thuis aan de slag kunnen. De functie voor onderling 

bellen voor leerlingen komt helaas niet terug. Dit is besloten door BOOR vanwege het misbruik van deze 

functie. 

 

Hiernaast is het feit dat we een Daltonschool zijn een voordeel: De kinderen kunnen zelfstandig aan het 

werk. Voor het taakblad geldt ook op school: Als het af is, is het af. Met welk doel zouden de kinderen 

extra werk moeten krijgen tijdens online onderwijs? 

 

Het voordeel is dat school nooit meer helemaal gaat sluiten. Ieder kind gaat in het ergste geval ten 

minste 2 dagen naar school. De werkelijke uitwerking hiervan zou op dat moment moet worden bepaald 

gezien Bergse Zonnebloem veel ouders heef met cruciale beroepen.  

 

Het lijkt de ouders wel nuttig om het Plan van Aanpak waarin duidelijk in staat hoe de Bergse 

Zonnebloem het gaat organiseren op papier te zetten. 

 

Er zijn ook ouders die fundamentele bezwaren hebben tegen de maatregelen op school. De ingezonden 

brief is ook van een dergelijk bezorgde ouder.  Ellen benadrukt dat ouders altijd hun eigen invulling 

mogen geven aan de uitvoering van de maatregelen. 

 

Na deze discussie is er gestemd door de MR over het Draaiboek Covid-19. Er waren 6 stemmen vóór en 

1 stem tegen. De MR heeft hiermee ingestemd. 

 

3. Besteding NPO gelden, ter instemming MR 

 

Er waren vragen over de invulling van enkele items. 

 

Sportieve activiteiten krijgen extra aandacht, maar het is lastig om dit momenteel te realiseren door 

tekort aan man/vrouwkracht om de activiteiten te begeleiden. Het idee is om tijdens het overblijf meer 

gestructureerde activiteiten aan te bieden. 
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Het budget voor ouderbetrokkenheid is bedoeld voor de leerkracht om beter te leren communiceren 

met ouders en om het thema burgerschap uit te werken. Het idee is om meer activiteiten te organiseren 

met de ouders, zoals ouderochtenden. 

 

Er is ook budget om extra hulp aan te bieden aan leerlingen die potentieel behoefte aan speciaal 

onderwijs zou kunnen hebben. Door dit soort kinderen meer aandacht te geven, o.a. door Remedial 

Teaching, wordt de leerkracht ontlast en heeft meer aandacht voor de groep. 

 

Er worden extra Chrome Books aangeschaft omdat er veel inmiddels kapot zijn gegaan en de helft niet 

geretourneerd waren na de eerste uitleenronde tijdens de lockdown. Het gaat vooral mis met de 

laadpunten. Femke adviseert een vast koppelstuk om het laadpunt te beschermen. Ze zal een link sturen 

voor het product als potentiele oplossing. 

 

MR heeft ingestemd met de verdeling van het budget. 

 

4. Notulen vergadering 20-06-2022 

 

De notulen zijn aangenomen. 

Er wordt wel meer aandacht gevraagd naar het samenvatten van inhoudelijke discussies (met voors en 

tegens) en naar het uitleg geven bij afkortingen en technische terminologie. 

5. Taken, bevoegdheden en reglement MR 

 

We zijn in tweetallen aan de slag gegaan met onderdelen van de taken en bevoegdheden van de MR op 

basis van het reglement. Het was nuttig om alles opnieuw door te nemen. 

 

Het is het recht van de MR om een opleiding te volgen om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Het is 

besloten om begin 2023 dit toch, naast de online MR academie, in de vorm van een live cursus te gaan 

doen. 

 

In de documenten was ook de rol van de leerlingenraad benoemd. Dit is officieel voor voortgezet 

onderwijs, maar eigenlijk zou het heel leuk zijn om onze leerlingenraad ook te betrekken door ze uit te 

nodigen om hun ideeën in te brengen. 

 

6. Vergaderoverzicht MR: MR onderwerpen voor dit jaar en taakverdeling 

 

Nikki heeft het idee ingebracht over het organiseren van themavonden om ouderbetrokkenheid te 

vergroten bij issues die bij ouders spelen. Verkeer en sport zouden twee thema’s kunnen zijn, waar we 

de ouders kunnen vragen hoe ze hieraan zouden kunnen bijdragen. Wietske zal contact nemen met de 

Oudercommissie om hier samen verder over te praten.   

 

Femke zal lid worden van de Vrienden van de Bergse Zonnebloem. De voorkeur van de Vrienden is om 

het budget in eigen beheer te houden. Dit biedt veel mogelijkheden, bijvoorbeeld om per klas een 

budget te kunnen ontvangen van de OC om activiteiten te organiseren. 
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7. Vorm van vergaderen in onze MR 

 

Het is belangrijk om zowel met en zonder de directie te vergaderen. Het is besloten om, net zoals 

vandaag, de directie naar behoefte uit te nodigen (online of fysiek) voor de punten waar de 

aanwezigheid van de directie noodzakelijk is.  

 

We zijn 1 team en werken samen aan een betere school. Het is belangrijk om hierin de diversiteit van 

meningen en inzichten te respecteren. 

8. Ingekomen punten: Verkeerslessen via de gemeente 

 

De gemeente organiseert verkeerslessen voor school. We gaan met Ellen bespreken of het een idee is 

om de jaarlijkse verkeerswoensdag hier mee in te vullen. 

 

9. W.v.t.t.k. 

 

De schoolapp loopt de laatste tijden vaak vast. Rosanne zal het navragen. 

 

Hoe gaat het met de ouders en kinderen in tijden van financiële moeilijkheden? Word er hier vanuit 

school aandacht aan besteed? 

 

10. Sluiting 

 

Het was een fijne en productieve vergadering, waarvoor dank. 

 

Volgende vergadering: dinsdag 15 november 2022 

Notulist: Heleen 

 


