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NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI 2017 
Aanwezig: Marijke Janssen (Voorzitter), Marie-Thérèse Gillessen, Igor Martin, Hans Nuhn,  

Ester den Otter, Martin Romeijn, Hannie Roosen, Niek Verbeek (notulist), Judith 
Aust en Kees Verspaandonk 

Afwezig: Perre van Beek en Serge van Hees  
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda  

 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen notulen 11 05 2017 
4. Actiepunten 
5. Mededelingen 
6. Samenstelling Schoolraad 
7. Begroting 
8. Formatieplan 
9. Schoolgids (definitief)  
10. Samenwerking Veldvest ( uitwisseling van vernieuwingen/ speerpunten) 
11. Agenda volgende vergadering 22 06 2017 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 
3. Vaststellen notulen 11 mei 2017 

De notulen zijn vastgesteld. 
 
4. Actiepunten 

 Overzicht leden schoolraad bijwerken en rondmailen   Marijke 

 Stukje in Cahierke: Status en mogelijke impact van actiegroep PO in Actie  
          Judith 

 Serge uitnodigen voor afscheid 22 juni     Marijke 

 Temperatuurhuishouding Kanteel bespreken met gemeente  Judith 
 

Afgesloten actiepunten: 
 Stukje Cahierke (vastgestelde notulen april)    Hannie 
 Wervingsstukje SR opnieuw in ‘t Cahierke plaatsen    Marijke 
 Doorsturen kerndoelen voor VVTO      Bregje 
 Mailen opmerkingen over de schoolgids     Alle leden 
 E-mailadres van nieuwe ouder SR aan Marijke sturen 

(zodat hij in de communicatie meegenomen kan worden)   Igor 
 Navragen of er gegevens zijn over de doorstroom van leerlingen op het  

voortgezet onderwijs        Martin 
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5. Mededelingen 
 
Hannie meldt dat schoolraad lid Perre vader is geworden. Proficiat!  

 
Judith: Er is een audit geweest voor het behalen van keurmerk B van TalenT (Engels). Er zijn drie 
groepen bezocht. Het audit team gaf aan onder de indruk te zijn van onder andere het enthou-
siasme van leerkrachten en leerlingen. Er zijn tips gegeven voor tools voor opbouw en uitbrei-
ding van het curriculum.  
Uitslag van de audit is dat er een aanbeveling voor uitreiking van keurmerk B is gegeven!  
Verwachting  wordt dat voor de zomer het definitieve antwoord volgt. Indien toegekend, dan 
volgt na de zomer de formele uitreiking. 
Het keurmerk B geldt voor 4 jaar waarna een herregistratie volgt.  Advies van TalenT tav Keur-
merk A: voorlopig niet doen. Keurmerk A is sterk gericht op internationalisering. De Heiacker 
gaat daar stap voor stap mee aan de slag. VVTO beleid kan verrijkt worden door grammati-
ca/semantiek toe te voegen. Daarnaast adviseert TalenT om de netwerkbijeenkomsten te ge-
bruiken experts te horen én informatie uit te wisselen met andere scholen met VVTO. 
 
Judith: De actiegroep PO in Actie wil dat leraren in het primair onderwijs hetzelfde salaris krij-
gen als collega’s in het voortgezet onderwijs. Het gaat om salaris, imago en werkdruk. Er loopt 
aan landelijke actie richting Den Haag om met een petitie en een prikactie (1 uur geen onder-
wijs)  hier extra aandacht voor te vragen. Het bestuur van Veldvest onderschrijft de achter-
gronden maar vindt actie in de vorm van een staking niet aan de orde omdat het onderwerp 
voldoende op de politieke agenda staat. Het staat elke leerkracht binnen Veldvest vrij om de 
petitie te ondertekenen en/of gebruik te maken van het individuele stakingsrecht. 
Indien er gestaakt wordt door één of meer docenten, dan zullen de ouders op tijd geïnformeerd 
worden. Ook zal, indien nodig, voor opvang van de kinderen gezorgd worden.  Actie Judith om 
hierover iets in het Cahierke te zetten. 
 
6. Samenstelling schoolraad (Marijke) 
 
De concept schoolraadbezetting voor 2017-2018 wordt besproken. 
Marijke en Serge nemen per komend schooljaar afscheid. Dank voor jullie inzet! 
Daarmee zijn er twee vacatures voor het ouderdeel van de schoolraad. Er is één nieuwe kandi-
daat beschikbaar en er is inmiddels een oproep in het Cahierke geplaatst voor kandidaten. 
 

Onderdeel 2016-2017 2017-2018 (concept) 

MR leden (ouder) Marijke Janssen (voorzitter) 
Kees Verspaandonk 
Niek Verbeek 
 

Kees Verspaandonk 
Igor Martin 
Hans Nuhn 

MR leden (leerkracht) Marie-Thérèse Gillesen 
Hannie Roosen 
Martin Romeijn 

Marie-Thérèse Gillesen 
Hannie Roosen 
Martin Romeijn 
 

Schoolraad leden  Hans Nuhn 
Igor Martin 
Ester den Otter 
Perre van Beek 
Serge van Heesch 

Ester den Otter 
Perre van Beek 
Niek Verbeek 
Vacature 1 
Vacature 2 
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7. Begroting (Judith) 

Judith toont en bespreekt de concept begroting voor de komende jaren. 
 
8. Formatieplan (Judith) 

Judith toont het concept formatieplan voor komend schooljaar. Het formatieplan bevat de 
groepsverdeling en docentenallocatie voor zowel Kanteel als Weldsehei. Het definitieve 
formatie plan zal tzt door Judith gecommuniceerd worden via een schrijven bij het Cahier-
ke. 

 
9. Schoolgids (definitief) 

Judith heeft de opmerkingen van Igor en Kees verwerkt. De definitieve schoolraad bezetting 
wordt nog opgenomen voordat de gids naar de drukker gaat. 

 
10. Samenwerking Veldvest ( uitwisseling van vernieuwingen/ speerpunten) 

Judith laat zien dat er bij vernieuwingen (burgerschap, ICT, Engels) ook gekeken wordt naar 
bestaande methoden, zowel binnen Veldvest als ook buiten Veldvest.  
Voor burgerschap wordt er specifiek gekeken naar het “Raamleerplan Burgerschap en So-
ciale Integratie” van Veldvest. 
Voor Engels, waar de Heiacker pionier is binnen Veldvest, wordt via netwerkbijeenkomsten 
gespard met deskundigen buiten Veldvest. 
 

11. Agenda volgende vergadering (22 juni 2017) 
1. Opening 
2. Definitieve schoolraad bezetting 
3. Afscheid Marijke en Serge  
4. Sluiting 

 
11. Rondvraag 

Ester: Afgelopen tijd was het erg warm op locatie Kanteel. Wordt de temperatuurhuishou-
ding van Kanteel in de gaten gehouden? Judith neemt het mee naar de gemeente.  
Marijke: Ouders vragen waarom er geen langere inzamelperiode voor de sponsorloop is in-
gesteld. De maand Mei is lastig vanwege veel vrije dagen. Martin neemt dit mee in de eva-
luatie. 
Igor: is er iemand bij de GMR geweest? Nee, de notulen zijn ook nog niet ontvangen. 
Igor: is er terugkoppeling gekomen van Jacintha de Laat (GMR-lid dat in januari de SR bij-
woonde? Nee.  
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. 
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Bijlage 1: Overzicht schoolraadvergaderingen 
In principe vindt de schoolraadvergadering iedere tweede donderdag van de maand plaats. 
Graag de vergaderdata aanhouden, tijdig afmelden, agendapunten voorbereiden. 
 
Vastgestelde data voor SR-bijeenkomsten met voorstel notulist: 
Bijeenkomsten SR:     Notulist: 
13 oktober      Martin 
10 november      Marie-Thérèse 
8 december      Marijke 
12 januari      Kees 
9 februari      Hans 
16 maart      Igor 
13 april      Hannie 
11 mei       Perre 
8 juni       Niek 
22 juni       Ester 
 
Mocht je als notulist afwezig zijn, graag zelf voor vervanging zorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



20170608 NOTULEN Schoolraad definitief 5/6 

Bijlage 2: Jaarplan Schoolraad 2016-2017 
 
December 2016: 
 Jaarplan Schoolraad 
 Verwachtingen van Schoolraad (gezien vanuit de school) 
 
Januari 2017: 
 Evaluatie vieringen (groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8) 
 Jacintha de Laat Kouters (GMR- lid) zal aanwezig zijn als toehoorder. Zij is bezig zich een 

beeld te vormen over Veldvest en haar beleid. 
 
Februari 2017: 
 Mediawijsheid 
 
Maart 2017: 
 Leerling-resultaten 
 
April 2017: 
 Evaluatie Lentekriebels ( 3e jaar)       Hannie 
 Samenstelling schoolraad 2017-2018      Marijke 
 ICT ter voorbereiding van GMR       Allen 
 
Mei 2017:  
 Burgerschap, stand van zaken werkgroep     Bregje 
 VVTO, stand van zaken        Bregje/Ingrid 
 Concept schoolgids        Hannie/Martin 
 
Juni 2017 (1): 
 Begroting          Judith 
 Formatieplan (instemming)       Judith 
 Definitieve schoolgids        Judith  
 Samenwerking Veldvest (uitwisseling van vernieuwingen / speerpunten)  
 Samenstelling schoolraad (concept)      Marijke  
 
Juni 2017 (2) 
 Samenstelling schoolraad (definitief) 
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Bijlage 3: Jaarplan Schoolraad 2017-2018 
 
 Kwetsbaarheid en weerbaarheid       Judith 
 Mediawijsheid 
 Voorbereiden GMR onderwerp  
 Notulen GMR  
 TSO  
 
September 2017 
 Jaarplan schoolraad 
 Leerling-resultaten (evaluatie afgelopen schooljaar) 
 Vergaderschema schoolraad (data en dag van vergadering) 
 
Oktober 2017 
 Internationalisering (stand van zaken)      Hans 
 
November 2017 

 Status uitstroom van oud-leerlingen Heiacker in het  
voortgezet onderwijs         Martin 
 
December 2017 
 Verwachtingen van Schoolraad (gezien vanuit de school) 
 
Januari 2018 
 Evaluatie vieringen (groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8) 
 Bezoek van vertegenwoordiger GMR 
 
Maart 2018 
 Leerling-resultaten 
 
April 2018 
 Evaluatie Lentekriebels (vierde jaar) 
 Samenstelling schoolraad 2018-2019 
 voorbereiding van GMR  
 
Mei 2018 
 Burgerschap (stand van zaken werkgroep) 
 VVTO (stand van zaken) 
 Schoolgids (concept) 
 
Juni 2018  
 Begroting 
 Samenstelling schoolraad 2018-2019 
 Formatieplan (instemming) 
 Schoolgids (definitief) 
 
 


