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NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 7 DEC. 2017 
Aanwezig: Igor Martin (voorzitter),  Ester den Otter , Hans Nuhn, Martin Romeijn, Hannie 

Roosen, Judith Aust, Jeroen Verhoeven, Sander Pustjens, Marie- Thérèse 
Gillessen (notulist) 

Afwezig: Niek Verbeek,  Kees Verspaandonk, Perre v. Beek. 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft aan, dat Dirk v.d. Putten besloten heeft om 
niet meer aan te sluiten bij de Schoolraad, omdat er toch genoeg leden waren. 

 
2. Vaststellen agenda  

 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen notulen 9-11-2017  
4. Actiepunten 
5. Mededelingen 
6. Internationalisering (e- twinning) -Hans 
7. Status uitstroom van oud-leerlingen naar het voortgezet onderwijs- Martin 
8. Voorbereiden GMR- cursus  -Igor 
9. Terugkoppeling bijeenkomst GMR (Lerarenregister) 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting 

 

 Vaststellen notulen 9-11-2017 
De notulen (Perre v. Beek) worden vastgesteld.  

 Toevoegen “gelukskoffer”  aan de jaaragenda. 
       
 

 Actiepunten 

 Controleren werking van het nieuwe mailadres srheiacker@gmail.com      Niek 

 Temperatuurhuishouding Kanteel bespreken met gemeente (vervolg:        Judith 
in januari komt hierover meer duidelijkheid) 

 Contact opnemen met de gemeente over strooien op locatie Kanteel         Judith 
(Ad neemt contact op met de gemeente.) 

 Sturen van flyer SR naar kandidaat- leden                                                          Niek 

 Stukje schrijven SR vergadering na definitief vaststellen notulen                  Notulist 

  Judith zoekt op wanneer  de regels i.v.m. het advies voor V.O.                 
zijn veranderd.                                                                                                         Judith 

 Informeren naar de mogelijkheden van het LOF (Leraar Ontwikkel Fonds) Hans 

 Hoe lang moet je ouders van tevoren informeren over  
verandering van schooltijden?                                                                              Judith 

 Prijzen TSO in vergelijking met andere scholen.                                                Judith 

 Voorbeeld van jaarverslag naar Hans N. sturen.                                                Igor 
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 Huishoudelijk regelement.                                                                                     Kees 
 

 
 
Afgesloten actiepunten: 

 Nakijken maximale duur deelname schoolraad in statuten (vervolg)            Kees 

 Controleren of school mail heeft ontvangen over de “gelukskoffer”  .          Judith 
De school heeft de mail ontvangen. 
 

 Mededelingen 

 Igor meldt dat er post is van: info MR, scholing MR, Clini-clowns en Vereniging openbaar 
onderwijs. In een volgende vergadering wordt dit doorgenomen. 

 Judith meldt, dat de Heiacker officieel als aspirant Brainport- basisschool is benoemd. Zij 
geeft hierover een korte uitleg: Er zijn 5 peilers, waar scholen aan kunnen werken, 
waaronder internationalisering en het betrekken van bedrijven uit de regio bij het 
onderwijs. Het is een formele organisatie met een stuurgroep en workshop- scholen. 
Het is de bedoeling dat men elkaar gaat inspireren door regelmatig overleg, zodat er 
een heel netwerk ontstaat. 

 
 

 Internationalisering (e- twinning): Hans 
Hans presenteert een PowerPoint over E- learning voor een bedrijf. Visie op leren en het 
gebruik van de e-learning Portal zijn onderdelen daarvan. Van zo’n Portal zou je ook 
interessante lesstof kunnen halen, die zinvol is voor leerkracht en leerling. Hans stuurt de 
PowerPoint door. 
De vraag naar e- twinning is ontstaan vanuit de VVTO- commissie voor Engels en 
internationalisering. E- twinning is een visuele omgeving, waarin je contacten kunt leggen 
met scholen in de hele wereld. Het is niet bedoeld voor leerlingen om onderling te 
communiceren. We moeten verder ontdekken wat de mogelijkheden zijn. 

       Er moet verder overlegd worden met de VVTO- commissie over evt. verdere    
       ontwikkelingen. 
      Techniek is ook een mogelijkheid: overleggen met Brainport voor technieklessen. Het     
      onderwerp techniek komt  later nog terug. 
 
 

 Status uitstroom van oud- leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs 
Martin bespreekt het overzicht, dat iedereen heeft gekregen. Grofweg voor 9 van de 10 lln. 
is het advies nog steeds gehandhaafd. De uitstromers van het B.O. worden de eerste drie 
jaar van het V.O. gevolgd. 
Tegenwoordig is het advies van de school bindend, maar lager inschrijven kan wel. Alleen 
als de Cito- toets (die van februari verplaatst is naar april, zodat de Cito niet meer bepalend 
is voor het eindadvies) beduidend hoger is, kan het advies naar boven worden bijgesteld. 
Het definitief advies wordt in februari afgegeven. Alle ouders hebben een adviesgesprek 
gehad. 
De keus van een school is aan de ouders en het kind. Natuurlijk kan de school hierin advies 
geven, indien nodig. De basisscholen kennen de middelbare scholen en weten hoe de zorg 
en het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoefte van kinderen in elkaar zit. Het V.O. gaat 
altijd in overleg met de basisschool. 
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 Voorbereiden GMR- cursus. 
De vragenlijst hiervoor is doorgestuurd door Igor en wordt gezamenlijk doorgenomen. Igor 
stuurt de lijst met antwoorden naar alle leden. 

 

 Lerarenregister uitgesteld. 
Het professioneel statuut is uitgesteld. De onderwijscoöperatie gaat opnieuw in overleg. 
Igor is naar de bijeenkomst geweest. De algehele indruk was dat de inhoud niet aansloot bij 
de verwachting. Ook de GMR was het hiermee eens. Igor heeft de notulen rondgestuurd. 
Interessant was het onderdeel Leraar Ontwikkel Fonds (LOF). Dit fonds kan subsidie geven 
aan goedgekeurde ontwikkelingsplannen van leraren. 
Dit zou een idee kunnen zijn voor de ontwikkeling van techniek (technologisch lab) op de 
basisschool. Hans informeert verder naar de mogelijkheden van het LOF.  
 

 Rondvraag. 
Igor:   

1. Kan het zijn, dat de TSO van Korein op een andere school goedkoper is? Igor had dit 
van een ouder gehoord. Igor stuurt de prijzen door naar Judith, die dit verder zal 
uitzoeken. 

2. Wie is de secretaris van de MR, want die moet een jaarverslag maken. In november 
had dit moeten gebeuren. Voorheen was dit een taak van de voorzitter. Hans N. wil 
dit wel doen, als hij een voorbeeld krijgt. Igor zorgt daarvoor. 

3. Nieuwe opzet van het rapport voor groep 1-2? 
Het rapport van nu heeft dezelfde lay-out als van de andere groepen, maar met 
dezelfde onderdelen als voorheen. Eerst worden er nu kleuter- volgsystemen 
bekeken (waar vaak een rapportage aan vasthangt). Daarna komt er een nieuwe 
rapportage. Basisschool Aan ’t Heike heeft al een systeem, wat in Parnassys past. Er 
volgt overleg met hen, om later te kunnen beslissen welk systeem er gaat komen. 
Dit zal tegen het eind van dit schooljaar zijn. Het komt nog terug op de agenda. 

 
                   Hr. Verhoeven en Hr. Pustjens geven aan dat ze voorlopig in de Schoolraad blijven. 
 

 Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 
 
 

 
 

 
 

 
. 
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Bijlage 1: Overzicht schoolraadvergaderingen 
In principe vindt de schoolraadvergadering iedere tweede donderdag van de maand plaats. 
Vanaf januari 2018 3e donderdag van de maand. 
Graag de vergaderdata aanhouden, tijdig afmelden, agendapunten voorbereiden. 
 
Vastgestelde data voor SR-bijeenkomsten met voorstel notulist: 
Bijeenkomsten SR:     Notulist: 
9 november      Perre 
7 december      Marie-Thérèse 
18 januari      Martin 
8 februari      Hannie 
15 maart      Niek  
19 april      Kees 
17 mei       Hans 
21 juni       Ester 
 
Mocht je als notulist afwezig zijn, graag zelf voor vervanging zorgen. 
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Bijlage 2: Jaarplan Schoolraad 2017-2018 
 
 Notulen GMR  
 
September 2017 
 Jaarplan schoolraad 
 Vergaderschema schoolraad (data en dag van vergadering) 
 
November 2017 

 Voorbereiden GMR onderwerp 23-11-2017     allen 

 Schooltijden / TSO        Judith 

 Leerling-resultaten (evaluatie afgelopen schooljaar)    Judith 

 Samenstelling schoolraad definitief      Igor 
   
December 2017 
 Internationalisering (stand van zaken)      Hans 
 Status uitstroom van oud-leerlingen Heiacker in het  

voortgezet onderwijs        Martin 
 
Januari 2018 
 Evaluatie vieringen (groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8) 
 Gelukskoffer 
 
Februari 2018 
 Kwetsbaarheid en weerbaarheid       Judith  
 
Maart 2018 
 Leerling-resultaten        Judith 
 
April 2018 
 Kwink / mediawijsheid / Evaluatie Lentekriebels (vierde jaar)/ 

Burgerschap (stand van zaken werkgroep)     Hannie 
 Samenstelling schoolraad 2018-2019 
 voorbereiding van GMR  
 
Mei 2018 
 VVTO (stand van zaken) / evaluatie studiereis     VVTO com. 
 Schoolgids (concept)        Judith 
 Evaluatie schrijfmethode        Marie-Thérèse 
 
Juni 2018  
 Begroting          Judith 
 Samenstelling schoolraad 2018-2019      allen 
 Formatieplan (instemming)       Judith  
 Schoolgids (definitief)        Judith 
 
 


