
 

 

Notulen SOLraad 2 
01-11-22 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie:  Online Teams 

 

1. Opening SOLraad 

 

2. Vaststellen notulen 13 – 09 – 2022 

 

3. SOL Villa Ambacht – Dalton Speel Ontwikkel Leerplein 

- SOLplein 

De container voor de kleuterfietsen wordt binnenkort geleverd. Volgende week wordt 

het besluit genomen voor de indeling van het plein. Helaas heeft het wel erg lang 

geduurd. Ook zijn de levertijden op dit moment erg lang. We hopen dat voor de 

voorjaarsvakantie het plein af is. Ook het plein op de locatie IJdenhove wordt 

aangepast. 

- Verbouwing IJdenhove 

Er was eerst geen akkoord van de Welstandscommissie op de verbouwplannen. Nu is 

deze er wel. De planning is nu om de kerstvakantie te starten met de verbouwing op 

het dakterras. Hierna wordt de binnenkant van de IJdenhove verder verbouwd en 

vervolgens zal gestart worden met de multiruimte en het dakterras op de Jan 

Wissenslaan. 

 

 

4. SOLraad 20/21  

- ouderbetrokkenheid / ingekomen punten 

Dominique geeft aan dat het erg leuk was om een half uurtje mee te kijken in de klas. 

Dit is een prettige vorm van ouderbetrokkenheid, erg leuk om zo toch even mee te 

kijken hoe het eraan toegaat. We hebben afgesproken dat we bepaalde thema’s starten 

of afsluiten met ouders, maar ook andere momenten in het jaar plannen waar ouders 

tijdens de ‘gewone’ dagelijkse gang van zaken in de klas mee kunnen kijken. We geven 

door aan de SOLmanagers dat ze met alle medewerkers deze momenten inplannen. 

- CMC 

Belangrijkste punt is de prijsstelling, die komt zo bij financiën aan bod. We hebben een 

nieuw lid nodig van de medewerkers vanuit de opvang. Desi bespreekt dit met Marjon. 

- vaststellen jaarplan 22/23 en jaarverslag 21/22 

We wachten de kascontrole even af en het verslag van de AC. Dan kunnen we alles 

samenvoegen en mailen naar alle ouders. 

- thema avonden / ouderinformatie SOLjaar 22/23  

We inventariseren een aantal ideeën voor een ouderavond en delen deze tijdens de 

volgende bijeenkomst. (Bijv. kinder-EHBO / mediawijsheid) Dit kan uiteraard ook in de 

vorm van een webinar. Suzanne geeft aan dat er net een webinartip doorgestuurd is via 

de opvang. Jacqueline vraagt na of dit op regelmatige basis gebeurd, dan kunnen we 

die meenemen in het aanbod.  

 



 

 

 

 

- ontwikkelen gezamenlijk reglement (stand van zaken) 

We hebben het concept af voor het deel van de opvang wat wettelijk bepaald is en 

nodig is voor de GGD. Als we van iedereen goedkeuring hebben en het in de CMC ook 

besproken is, kunnen we deze versie aannemen. Een extra toevoeging voor de MR 

(school) is niet nodig, alles wordt besproken in de huidige documenten.  

 

5. Verkeerscommissie 

- vervolg verkeersacties vanuit protocol (samenwerking andere scholen) 

Fijn dat de actie voor de vakantie doorgegaan is. We merken dat het op het moment 

van de actie wel redelijk gaat, maar andere momenten rijden / parkeren ouders toch 

verkeerd. Deze gedragsverandering zal echt lang duren en zal wisselende acties nodig 

hebben. Dominique en Desi geven aan dat het ook handig is op een keer tijdens het 

ophalen een verkeersactie te doen. 

- projecten VVN (doorgaande lijn) 

We vragen dit de volgende vergadering na bij Michael en Kirstin. 

 

6. Financiën 

- ouderbijdrage (stand van zaken) 

Er is al een redelijk deel betaald / ingepland. We maken ons wel zorgen hoeveel er 

uiteindelijk betaald gaat worden. Dit jaar wordt Stichting Leergeld niet meer ingezet 

voor het betalen van de ouderbijdrage. Niet alle ouders zijn in de gelegenheid om de 

ouderbijdrage te betalen. Hiervoor hebben wij uiteraard begrip. 

- kascontrole 
Deze wordt deze maand gedaan en kan dan toegevoegd worden aan het jaaroverzicht. 
- prijsstelling opvang 
Hierover wordt in de CMC verder gesproken.  

 

7. Sluiting 

 

--- 

 

Nieuwe data SOLraad 21-22: 

SOLraad 3       – 17-01-2023 

SOLraad 4       – 28-03-2023 

SOLraad 5       – 23-05-2023 

SOLraad 6       – 13-06-2023 

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


