
 

 

Notulen SOLraad 1 
13-09-22 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie:  Teamkamer Jan Wissenslaan 

 

1. Opening SOLraad 

 

2. Vaststellen notulen 14 – 06 – 2022 

 

3. SOL Villa Ambacht – Dalton Speel Ontwikkel Leerplein 

- start SOLjaar 
Het bevalt erg goed dat gr.2 nu aan de Jan Wissenslaan zit. Het daltonplein wordt goed 
benut, ze kunnen er fijn spelen. De andere groepen werken aan de andere kant van 
het gebouw dus dat gaat goed. Op de IJdenhove merken we dat het rustiger is nu 
alleen gr.1 boven zit. Het is qua verkeer wel erg druk op de Jan Wissenslaan. Het is 
belangrijk dat we ouders goed informeren, zodat de kinderen veilig gebracht en 
opgehaald kunnen worden. Hier gaat de verkeerscommissie mee aan de slag. 
- vergroening SOLplein d.m.v. een actie 
We hebben de wens, naast de al afgesproken aanpassingen aan het plein, om meer 
groen toe te voegen. Middels een actie met het inzamelen van textiel kunnen we 
groen verdienen voor op het plein. Hier willen we graag aan meedoen. Er komt dan 
een container voor het plein en we gaan dit contract aan voor het jaar.  
- opleidingsSOL 
Er zijn weer verschillende stagiaires gestart, BBL, PM, AdPEP en pabo-stagiaires. Ook 
hebben we veel LIO-ers die we nu opleiden. We vinden het erg belangrijk om te 
investeren in nieuwe medewerkers en zijn bij met al deze nieuwe toekomstige 
collega’s. 
 

4. SOLraad 20/21  

- ouderbetrokkenheid / ingekomen punten 

Er waren een aantal ouders die zich afvroegen waar de algemene informatie avond is 

gebleven. Deze is vervallen, omdat er voorgaande jaren weinig ouders kwamen en we 

niet tevreden waren over de inhoud van deze avond. Het is wel belangrijk om de 

ouders gedurende het jaar te betrekken bij de doelen van de groep en 

inloopmomenten te organiseren. De SOLmanagers gaan dit oppakken.  

- vaststellen jaarplan 22/23 en jaarverslag 21/22 

Deze worden verzonden via de mail. Wanneer iedereen goedkeuring heeft gegeven, 

kan het verstuurd worden aan ouders. Suzanne, Ard en Chantal maken hier een 

afspraak voor.   

- ontwikkelen gezamenlijk reglement (stand van zaken) 

Suzanne mist het stuk wat verplicht is vanuit de wet kinderopvang. Suzanne, Ard en 

Chantal een afspraak hierover en bespreken dit met Madeleine (bestuurskantoor). 

 

 



 

 

 

 

- CMC: nieuw lid nodig vanuit de kinderopvang 

Desi heeft Marjon gemaild. We hebben een medewerker nodig vanuit de opvang voor 

de CMC, omdat Céline is gestopt. Tanja geeft aan dat in november haar laatste 

vergadering is. Dus we hebben ook een nieuwe ouder nodig voor de SOLraad. 

- Openingsfeest: zichtbaarheid / verkeersveiligheid 

Belangrijk om zichtbaar te zijn op dit feest, zodat ouders weten wie ze aan kunnen 

spreken wanneer ze iets bespreekbaar willen maken. We kunnen bijvoorbeeld op een 

vaste plek staan waar we mensen uit kunnen leggen wat wij doen. (eten/drinken) We 

vinden de verkeersveiligheid ook erg belangrijk. We zullen de duimen van de 

verkeerscommissie gebruiken bij de oversteek op de Pompe van Meervoorde. 

Tijdens het openingsfeest zamelen we geen geld in voor het goede doel, dit doen we 

weer met Koningsspelen. Wel doen we mee aan de ATOS Winter3Daagse. 

 

5. Verkeerscommissie 

- vervolg verkeersacties vanuit protocol (samenwerking andere scholen) 

We hebben op de JW veel nieuwe ouders van groep 2 en 3. Belangrijk om hen te 

informeren over de verkeersveiligheid tijdens het halen en brengen. Ook gaan we de 

verkeersacties weer oppakken, zowel individueel als met de andere scholen in de wijk.  

- projecten VVN (doorgaande lijn) 

We wachten op de aangevraagde projecten en zullen dit dan uitzetten in de groepen.  

 

6. Financiën 

- vaststellen financieel jaarplan 22/23 en jaarverslag 21/22 
We hebben weer een jaar afgerond. We hebben alles betaald en hebben een buffer 
voor komend jaar. Alles is verlopen volgens plan. Het jaarverslag en de begroting voor 
het komende jaar zal in het najaar gedeeld worden met alle ouders. We vinden het 
belangrijk om meer informatie te geven over de bestemming van de vrijwillige 
ouderbijdrage. Dit voegen Desi en Ard toe aan de brief die wordt verstuurd voordat de 
betaallink van Club Collect eruit gestuurd wordt.  
De bijdrage van de zwembus wordt besproken. Helaas is die door stijgende kosten, 
ondanks dat we maar 1x in de 2 weken zwemmen, toch gestegen. We bespreken ook 
kort dat nu de ramen bij het zwembad zijn afgeplakt. Ouders die komen helpen met 
omkleden kunnen nu niet meer kijken. Dit wordt als erg vervelend ervaren.  
- kamp huidige groep 8 en plan volgend SOLjaar 
We hebben het over het vervoer van het kamp van dit jaar. Het is lastig om dit 
allemaal te regelen met auto’s, Michael gaat de andere mogelijkheden onderzoeken.  
Het plan is om in de toekomst in september op kamp te gaan. De huidige groep 7 gaat 
nu aan het einde van het jaar en dan weer aan het begin van groep 8.  

 

7. Sluiting 

 

--- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOLraad 22/23: 

SOLraad 2       – 01-11-2022 

SOLraad 3       – 17-01-2023 

SOLraad 4       – 28-03-2023 

SOLraad 5       – 23-05-2023 

SOLraad 6       – 13-06-2023 

* Post, mededelingen, daltonontwikkelingen en GMR punten gaan via de mail. 

 


